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محمد أسد اهلل الغالب ووالدتي الغالية  .د.أالغالي والدي  ىإل
الصحة  ااهلل وأتم عليهم االحنونة طاهرة النساء، حفظهم

 (رب ارحمهما كما ربياني صغيرا)والعافية 
تسنيم وأشقائي األعزاء  زة الدكتورة تمنىشقيقتي العزي ىإلو 

 أحمد عبد اهلل نجيب وأحمد عبد اهلل شاكر،
وزمالئي وأصدقائي وإلي كل مشايخي وأساتذتي وإخواني 

 كل محبي السنة النبوية الشريفة،  ىوإل ،يربوأقا
 يحبني وأحبه في اهلل كل من ىوإل

 أهدي هذا العمل المتواضع 
 .القبول والنجاح لمولي راجياً من ا

 ر
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، وله الشكر ة امليمونةاجلامعهذه الدراسة يف بأن يّسر يل  ،خراا وآ الا أو هلل سبحانه وتعاىل  شكرال

حول السنة  هذا البحثابة أن وفقين لكتو ، وسلم نة نبيه حممد صلى اهلل عليهبأن حبب إيل دراسة س
 .املطهرة

 القرشي فتح الرمحن لدكتورااألستاذ إىل فضيلة الشيخ  امتنايني وعظيم شكر يزيل جبأتوجه مث 
علي ما حظيت منه من إشراف كرمي، وصرب مجيل  حفظه اهلل الذي تكّرم باإلشراف على هذه الرسالة،

 .فجيزاه اهلل خريا كثريا علمه وجتاربه وسديد رأيه ودقة ملحوظاته،وتوجيه ونصح سديد، فقد منحين من 
مناقشا )وكذا اتوجه جبيزيل الشكر سلفا لعضوي جلنة املناقشة األستاذ الدكتور علي أصغر جشيت 

، راجيا أن تكون توجيهاهتما عونا يل علي جتنب العثرات (مناقشا داخليا)والدكتور حممد إلياس ( خارجيا
 .ت يف هذا البحث املتواضعوتصحيح اهلفوا

 فيها، وعلي رأسهم واملسؤولني العاملية بإسالم آباد مث الشكر موصول إيل اجلامعة اإلسالمية
األستاذ  أصول الدين كليةعميد  و  ويشيالدر  أمحد بن يوسف الدكتور األستاذ رئيس اجلامعة معايل

قسم احلديث  يف مجيع أساتذيت ذكرأخص بالوالعاملني يف كلية أصول الدين و  الدكتور هارون الرشيد
طلبة  املتواصلة يف نشر اإلسالم وخدمةم جلهودهملا قدموا يل من مساعدة وتوجيه و  ،الشريف وعلومه

إيل فضيلة األستاذ الدكتور فضل إهلي  كما اغتنم الفرصة التقدم بالشكر اجليزيل والتقدير العميق .العلم
 دياجو ت أثناءكثريا   اوتوجيهاهتم اوأخالقهم اعلمهم الدكتور سهيل حسن حيث استفدت مناألستاذ و 
 .، أسأل اهلل عيز وجل أن ميد يف عمرمها وأن ينفع هبما اإلسالم واملسلمنيباكستانبلد يف 

والدي الكرميني العيزييزين الغاليني الذين ذلال يل الصعاب وهيئا يل األسباب وأشكر شكرا وافرا 
ا عين موجييزيهأل اهلل تبارك وتعايل أن حيفظهما ويبارك يف عمرمها واكتنفاين بعطفهما وغمراين حببهما فأس

على ما حتملوه من انشغايل عنهم طيلة زمن  أخيت وإخويتوكذا أشكر . اخري ما جيزي والدين عن ولدمه
 .فجيزاهم اهلل كل خري البحث

 نحبيب اهلل خامنهم حممد وأخص بالذكر  األعيزاء كما أتقدم بالشكر إيل إخواين وزمالئي
الذين  باكستاين وشاهد مسعود إندونيسي وشعيب عبد احلليم فلسطيين وحسن نصر بظاظو بنغالديشي

 . م من خريي الدنيا واآلخرةذا املشوار، فأسأل اهلل أن يفتح عليهأمدوين بعطاء متواصل طوال ه
 وأصدقائي وزمالئي أو دعاء، من أهلي، وصحيب، كل من دعمين بتشجيع،كما وأشكر  و 

 .صادق الدعاءو  هلم مين عاطر الثناءو  يت،تذاوأس ،مشاخييو 
أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي، وأن جيعله يف مييزان حسناتنا يوم  أسأل أن جيعل كل فاهلل تعايل

 .آمني. القيامة
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ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا،  إن احلمــد هلل دمــده،
فال مضل لـه، ومـن يضـلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهلل، وأشـهد أن حممـداا عبـده  من يهده اهلل

 .ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماا كثرياا 
ال شــأ أن أفضــل العلــوم وأشــرفها بعــد العلــم بكتــاب اهلل تعــاىل هــو علــم احلــديث، فــ : بعــدأمــا 

رســول اهلل صــلى اهلل وعليــه وســلم وفعلــه وتقريــره، وهــو املبــني وكيــف ال يكــون كــذلأ، واحلــديث هــو كــالم 
يف وصـفه  الحااف  ابان الصاالحلكالم اهلل تعاىل، واملفسر لـه، واملوضـح لكـل مـا أمجـل فيـه، وقـد أحسـن 

الفاضــــلة، وأنفـــــع الفنـــــون النافعـــــة، حيبـــــه ذكـــــور الرجـــــال  إن علـــــم احلـــــديث مـــــن أفضـــــل العلـــــوم" : إذ قــــال
 8".من الناس إال رذالتهم وسفلتهم ملتهم، وال يكرههوا العلماء وكعىن به حمققيوفحولتهم، و 

لـــواله  وبعلـــم احلـــديث حفـــي هـــذا الـــدين مـــن كـــل شـــائبة ودخيـــل، ومـــن أي حتريـــف أو تبـــديل،
 .بكالم غريه، واللتبس احلديث الصحيح بالضعيف واملوضوع الختلط كالم رسول اهلل 

يف كتابـــه  ابااان حباااا  قـــالئر األمـــم حـــ  وهـــو علـــم شـــريف أليـــيزت بـــه األمـــة اإلســـالمية عـــن ســـا
 تكــن أمــة لنــيب قــط حفظــت عليــه الــدين عــن التبــديل مــا حفظــت هــذه األمــة، حــ  ال أنــه م ": اجملــروحني

ألف وال واو، كما ال يتهيأ زيادة مثلـه يف القـرآن حلفـي هـذه  يتهيأ أن ييزاد يف سنة من سنن رسول اهلل 
  0."يتهم بأمر الدين، ولوالهم لقال من شاء ما شاءالطائفة السنن على املسلمني وكثرة عنا

مث إن علـم احلــديث يشــمل عــدة علــوم كــل فــن قــائم بذاتــه، ومــن أدقهــا علــم علــل احلــديث الــذي 
وهذا الفن أغمض أنواع احلديث، وأدقها مسـلكا، وال يقـوم بـه إال مـن ": ابن حجر العسقالني عنه قال 

وهلـذا م يـتكلم فيـه إال أفـراد  .ملراتـب الـرواة، ومعرفـة ثاقبـة وإدراكاا  حاويا، ، واطالعاا منحه اهلل فهما غائصاا 
رجــع يف 

 
أئّمــة هــذا الشــأن وحــذاقهممل كــابن املــديين، والبعــاري، وأمت زرعــة، وأمت حــا ، وأمثــاهلم، وإلــيهم امل
  4.ذلأمل ملا جعل اهلل فيهم من معرفة ذلأ واالطالع على غوامضه، دون غريهم ممن م ميارس ذلأ

                                                 

دار الفكـر  ،نـور الـدين عـر: حتقيق املعروف بابن الصالح،  عثمان بن عبد الرمحنلتقي الدين  مقدمة ابن الصالح. 8
 .10ص ، م8811 ،8، طبريوت، دار الفكر املعاصرو  سوريا
محدي عبد اجمليـد السـلفي، دار : بسيت، حتقيق للحافي حممد بن حبان ال اجملروحني  من احملدثني والضعفاء واملركني. 0

 .42ص ، م0222، 8السميعي، الرياض، ط
ربيع بن هادي عمري املدخلي، عمادة البحث : النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر العسقالين، حتقيق  .4

 .111، 0/188ص  ،م8813، 8العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، ط
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يعتـرب يؤلـف مثلـه ال قبلـه وال بعـده، و  فصنف كتاب العلـل م اء بعد هؤالء احلافي الدارقطين،وج
وهـو : الحااف  ابان كريارمن أهم الكتب الـيت ألفـت يف بـاب العلـل، وأعظمهـا، وأكثرهـا فائـدة، قـال عنـه 

يـــأيت وضـــع يف هـــذا الفـــن، م يســـبق إىل مثلـــه، وأعجـــيز مـــن يريـــد أن  مـــن أجـــل كتـــاب بـــل أجـــل مـــا رأينـــاه
 8.بشكله، فرمحه اهلل وأكرم مثواه

واإلمام الدارقطين من أئمة النقد وعلل احلديث، بل هو إمام احلديث يف زمانه بال منـازع، وملنيزلـة 
لفـت حولـه عـدة  هذا اإلمـام احلديثيـة، وكـذا مكانـة كتابـه، اهـتم بـه علمـاء احلـديث يف القـدمي واحلـديث، وأ  

ــــكتــــب، وتناولــــه بالدراســــة غــــري واحــــد، و  جلت فيــــه ةموعــــة مــــن الرســــائل اجلامعيــــة مــــا بــــني املاجســــر، س 
 .والدكتوراه يف كثري من اجلامعات اإلسالمية

فدراســة قضــية حديثيـــة يف هــذا الكتـــاب هــي مـــن األمــور املهمــة الـــيت  ــدم علـــم احلــديث بصـــفة 
علـيهم كثـري حول مرويات من تدور  البحث جنيزأوتيزداد هذه األمهية إذا  .عامة، وعلم العلل بصفة خاصة

فألهــل :  نظــرت فــإذا اإلســناد يــدور علــى ســتة:  علااي باان الماادينيقــال اإلمــام  .مــن األســانيد احلديثيــة
املدينة ابن شهاب، وألهل مكة عمرو بن دينار، وألهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي، وحيـ  بـن أمت  

ن بـــن مهـــران، مث صـــار علـــم اهلل بـــن عبـــدود، وســليما كثــري، وألهـــل الكوفـــة أبـــو إســـحاق، عمــرو بـــن عبـــد
وألهـل البصـرة سـعيد ... مالأ بـن أنـس:  هؤالء الستة إىل أصحاب األصناف ممن صنف، فألهل املدينة

  0...بن أمت عروبة، ومحاد بن سلمة
القســم األول يف معرفــة أعيــان الثقــات الــذين تــدور غالــب األحاديــث : اباان رجاابوقــال احلــافي 

أصـحاب  ...: االخـتالفاحلفي ، وذكر مـن يـرجح قولـه مـنهم عنـد الصحيحة عليهم، وبيان مراتبهم يف 
  4...منصور بن املعتمرأصحاب ... بن دينار مروع

ال، إذا ومبــا أن القيــام بدراســة مرويــات هــؤالء األئمــة كلهــم يف حبــث واحــد يكــاد يكــون مســـتحي
فاإلكتفـاء مل م الرسـالةلقدر الذي يشـرط يف حجـاملعصص إلجناز الرسالة، وكذا ا نظرنا إىل الغالف اليزمين

وقـــد اجنـــيزت رســـائل جامعيـــة حـــول  ،هـــو األنســـب مـــنهم يف هـــذا الكتـــاب القـــيم بعـــضبدراســـة مرويـــات 
عماارو  ينمروياااا اامااام" :وضــوع امل مرويــات مجاعــة مــن هــؤالء األئمــة، وإألامــا هلــذه الدراســات اخــرت

 .من بني هؤالء "دراسة تقدية:  باالختالف عليهما المعلة بن دينار ومنصور بن المعتمر

                                                 

دار أمحد حممد شاكر، : الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري، حتقيق مت الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث أل. 8
 .13ص ، ت، ب0الكتب العلمية، بريوت، ط

الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد، : ليزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، حتقيق  شرح علل الرمذي .0
 .842-808 /8 ، صم8811، 8بة املنار، اليزرقاء، األردن، طمكت
 (.0/108، 8/848) السابق جعر امل. 4
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 :يف النقاط التالية تتجلى  وهي
علم علل احلديث من أدق العلوم وأعمقها ضربا وأنفعها يف حتقيق املسائل واألحكام الشرعية  .8

 .اليت عليها مدار الدين

معرفة علل احلديث تعترب من أهم املباحث اليت تساعد طلبة العلم والباحثني يف التحقق من  .0
 .  ة احلديث وبالتايل صحة االستنباط وصحة الربهنة علي الراجح من األقوالصح

دارقطين من أكرب املصنفات يف علم نقد األخبار واآلثار، وقد وضع فيه مام الكتاب العلل لإل .4
الدارقطين خالصة علمه وأبان العلل بأسلوب حيللها ويربزها وميتاز عن بقية الكتب يف هذا 

 . عة ومشوال واستيعابا وتنظيماالفن وييزيد عليها س

سبق نقله عن اإلمامني ابن  مامكانة اإلمامني عمرو ين دينار ومنصور بن املعتمر احلديثية ك .3
وحقق يف  شدان إىل أن من درس أحاديث هؤالء واستوعبهااملديين وابن رجب، فكأهنم ير 

م األسانيد، وهذا ما بعض األوهام اليت وقعت هلم، سواء يف السند أو املنت، فكأنه درس معظ
 .قد يسهل عليه احلكم على باقي األحاديث، واألسانيد اليت وردت من غري طريق هؤالء

 

 :ما يلي أما أسباب اختياري هلذا البحث، فيمكن إمجاهلا فيو 
 . املسامهة يف توضيح منهج اإلمام الدارقطين يف كتابه العلل .8
 .لدراسة التحليلية اليت اهتمت مبناهج أئمة النقد يف مصنفاهتم العللقلة األحباث العلمية وا .0

 . ريج األحاديث ودراسة األسانيد ربة يفاكتساب اخل .4

 .دراسة األحاديث علي طريقة أهل الصنعة احلديثية من حيث القبول والرد .3

 .ن للرجيح بني الرواياتو احملدث االوقوف على قرائن يستعمله .5

 .مة احلديث يف احلكم على األسانيد واملتونالتعرف على مناهج أئ .1

 .حماولة إظهار جهد علماء احلديث يف احلرص علي حفي السنة النبوية املطهرة .1

  . تيار هذا املوضوع لكتابة الرسالةهذه األسباب الرئيسية ورغبيت اخلاصة يف دراسة علم العلل دفعتين الخ
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 -يالبحث إىل ما يل يهدف
حاديث اليت جيزم هبا اإلمام الدارقطين بأهنا معلولـة أو كـان الـراجح عنـده أهنـا معلولـة يف  دراسة األ .8

كتابــه العلــل، وتنقــيح وحتليــل ذلــأ ومناقشــته فيمــا ذهــب إليــه، مــن خــالل دراســة مرويــات عمــرو 
 .املعلة باالختالف عليهما بن دينار ومنصور بن املعتمر

بـاالختالف  املعلة مااملقبولة من رواياهتور بن املعتمر مني عمرو بن دينار ومنصأليييز روايات اإلما .0
 .رقطيندامام اليف كتاب العلل لإل عليهما

م يــــذكرها لســــبب مــــن  ذكرهــــا أو الــــيت رقطينداالــــ اإلمــــام علــــى الــــيت فــــات بيــــان طــــرق احلــــديث .4
 .األسباب

 .ليةمصادرها األص لأ ضبط متون األحاديث بالرجوع إىلضبط أمساء الرواة يف األسانيد وكذ .3

 . يف علم العلل، ورسوخ قدمه فيه رقطينداال بيان علو شأن اإلمام .5

  .احلديثية عمرو بن دينار ومنصور بن املعتمر اإلمامني مكانةبيان  .1

 

ـــأدق علـــوم احلـــديث وأوســـعها وهـــو ع وذلـــأ دقـــة املوضـــوع لـــم علـــل احلـــديث، وذلـــأ لتعلقهـــا ب
 ة،ولـاليت مجعت شروط الصحة مـن حيـث الظـاهر، واألصـل فيهـا أهنـا معل أحاديث الثقات الشتماله على

ـــادة أو العكـــس أو إبـــدال  مـــن جهـــة أن الصـــحيح فيهـــا وقـــف املرفـــوع أو إرســـال املوصـــول أو نقصـــان اليزي
احلــديث يف ســنده  أنــواع العلــل اخلفيــة الــيت تطــرأ علــىاإلســناد أو الصــحامت أو الــراوي إيل غــري ذلــأ مــن 

 . اليت دوهنا ولذلأ م خيض فيه إال جهابذة العلماء ، فتنيزل به درجة االحتجاج إىلعاا ومتنه أو فيهما م
 :الت من أمهها وفيه عدة تساؤ 

يف   املعلــة بــاالختالف عليهمــا كــم عــدد مرويــات اإلمــامني عمــرو بــن دينــار ومنصــور بــن املعتمــر .8
 دارقطي؟مام الكتاب العلل لإل

وكـــم فيهـــا مـــن املقبولـــة وكـــم فيهـــا غـــري  املـــذكورينعـــن اإلمـــامني  درجـــات هـــذه املرويـــاتهـــي مـــا  .0
 قبولة؟امل

 مواطن االختالف واالتفاق بني اإلمام الدارقطين وبني النقاد اآلخرين؟ يما ه .4

   عند اإلمام الدارقطين؟ يف اختالف الروايات معايري الرجيح  يما ه .3
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ختالف عليهمــا يف كتــاب العلــل الــواردة  مرويــات عمــرو بــن دينــار ومنصــور بــن املعتمــر املعلــة بــاال
كــــر فيهــــا مــــن دونـــه أو ذ   االخــــتالف فيهـــا علــــى لإلمـــام الــــدارقطين، دون الــــيت كـــان يف األحاديـــث النبويــــة

 .سبيل الوهم ىاإلمامان عل
 

 يف دراســـة -حســـب علمـــي-ســـبق تم  عمـــرو بـــن دينـــار ومنصـــور بـــن املعتمـــر نيبالنســـبة لإلمـــام
 :إلمام الدارقطين، فقد سبقت فيه دراسات هلا عالقة باملوضوع، ومنهالعلل الأما كتاب  ،مامروياهت
 ،  رجيها ودراسـة أسـانيدها واحلكـم عليهـاللدارقطين ام اليزهري املعلة يف كتاب العللمرويات اإلم .8

ت يف أربعــة طبعــ (.جامعــة أم القــري مبكــة – رســالة دكتــوراه. )اهلل بــن حممــد دمفــو عبــد باحــثلل
 .م8888/هـ8388: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األويل  جيزاء،أ

ـــد الســـبيت  باحـــثللـــدارقطين  رجيـــا ودراســـة لل العلـــلاالخـــتالف علـــى األعمـــش يف كتـــاب  .0 خال
 .(هـ8308 جامعة أم القري مبكة، -رسالة دكتوراه)

 ودراســة مجعــا العلــلأحاديــث أمت أســحاق الســبيعي الــيت ذكــر الــدارقطين فيهــا اختالفــا يف كتابــه  .4
  .(هـ8304 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،-رسالة دكتوراه) خالد بامسح  باحثلل

رســالة )عــادل اليزرقــي  باحــثأمت كثــري املعلــة يف كتــاب العلــل لل قتــادة وحيــ  بــن اإلمــامني مرويــات .3
 .(هـ8303 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،-دكتوراه

ن كتـاب العلـل الـواردة يف األحاديـث النبويـة لإلمـام أمت احلسـن مـ حديث أم سلمة زوج النيب  .5
جامعــة  -ريرســالة ماجســت)ة وفــاء بنــت صــا  اخلــيزمي حتقيــق ودراســة للباحثــ: الــدارقطين بــن عمــر 

 .(هـ8301امللأ سعود بالرياض،

دراســــة نظريــــة تطبيقيــــة للباحــــث عبــــد : األوزاعــــي يف كتــــاب العلــــل للــــدارقطين  االخــــتالف علــــى .1
 .(ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامع-رسالة دكتوراه) ليزيدالوهاب ا

ة جامعـ-رسـالة دكتـوراه) ن الشـريدةالثوري يف كتاب العلل للدارقطين للباحث أميـ ىاالختالف عل .1
 .(اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ي مـــن بدايـــة الكتـــاب إيل هنايـــة اجمللـــد احلـــاد)شـــعبة يف كتـــاب العلـــل للـــدارقطين  االخـــتالف علـــى .1
 (.جامعة امللأ فهد بالرياض، رسالة دكتوراه)للباحث حممد القحطاين، ( مجعا ودراسة: عشر 

اإلمام مالأ بن أنس يف روايات املعلة يف كتاب العلـل للـدارقطين  رجيـا ودراسـة   ىاالختالف عل .8
 (.جامعة أم القري مبكة -رسالة دكتوراه)للباحثة حليمة عبد اهلل زيد الشيعي الشمراين 
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مـــن أول ) املعلـــة بـــاالختالف عليـــه يف كتـــاب علـــل الـــدارقطين أبـــو أيـــوب الســـعتياينويـــات مر  .82
ة أبـــرار بنـــت فهــــد بـــن حممـــد القاســــم للباحثــــ (مــــن مســـند أمت هريـــرة 0238الكتـــاب إيل ســـؤال 

 .(هـ8342جامعة امللأ سعود بالرياض، -ريرسالة ماجست)

ــ أبــو أيــوب الســعتياينمرويــات  .88 مــن ســؤال ) اب علــل الــدارقطيناملعلــة بــاالختالف عليــه يف كت
جامعــة امللــأ ســعود  -ريرســالة ماجســت)ة اجلــوهرة اليزامــل للباحثــ (إيل هنايــة مســند جــابر 0848
 .(هـ8342بالرياض،

مــام شــعبة بــن احلجــاج املعلــة بــاالختالف عليــه يف كتــاب العلــل للــدارقطين دراســة مرويــات اإل .80
 .(هـ8340 جلامعة اإلسالمية بغيزة، ا -ريرسالة ماجست)للباحث إمساعيل سعيد رضوان نقدية، 

مرويــات األوزاعــي املعلــة بــاالختالف عليــه يف كتــاب علــل الــدارقطين، للباحــث عــادل إبــراهيم  .84
 .(هـ8344اجلامعة اإلسالمية بغيزة،  -ريرسالة ماجست) أمحد

املعلــة بــاالختالف عليــه يف كتــاب علــل الــدارقطين،  بــن ســعيد اإلنصــاري ىاإلمــام حيــمرويــات  .83
 .(هـ8344اجلامعة اإلسالمية بغيزة،  -ريرسالة ماجست)إميان عيز الدين رشيد عودة ة للباحث

ة املعلـــة بـــاالختالف عليـــه يف كتـــاب علـــل الـــدارقطين، للباحثـــ اإلمـــام هشـــام بـــن عـــروةمرويـــات  .85
 .(هـ8344اجلامعة اإلسالمية بغيزة، ، ريرسالة ماجست)أمساء حممد كامل عياش 

ة ملعلــة بــاالختالف عليــه يف كتــاب علــل الــدارقطين، للباحثــا اإلمــام عبيــد اهلل بــن عمــرمرويــات  .81
 .(هـ8344اجلامعة اإلسالمية بغيزة، ،  ريماجست رسالة)ميسر أبو عمرة 

اتبعـــت املـــنهج االســـتقرائي يف مجـــع مرويـــات اإلمـــامني عمـــرو بـــن دينـــار ومنصـــور بـــن املعتمـــر مـــن 
املرويــات املعلــة بــاالختالف  ةبــاملنهج النقــدي يف دراســإلمــام الــدارقطين مث اســتعنت لخــالل كتــاب العلــل 

 .احلكم عليهامناقشتها و ا و معليه
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 :منهجا علميا يركيز علي األسس اآلتية يف هذا البحث  سلكت

يف العـــيزو بالنســـبة لكتـــاب العلـــل لإلمـــام الـــدارقطين علـــى النســـعة الـــيت حققهـــا الشـــيخ  تعتمـــدا .8
، وتتمتهــا للمحقــق حممــد (هـــ8325: 8دار طيبــة بالريــاض، ط) لســلفيحمفــوا الــرمحن زيــن اهلل ا
هـــ ومؤسســة الريــان ببــريوت، 8301: 8دار ابــن اجلــوزي بالــدمام، ط) صــا  بــن حممــد الدباســي

 . (هـ8340: 4ط

 .حسب ورودهم يف كتاب العلل للدارقطين على ترتيب مسانيد الصحابة روياتامل تبرتّ  .0

 . املطبوعة أو املعطوطة إن وجدت صليةاألحاديث من مصادرها األ تجخرّ  .4

  .إذا م أجد  رجيا لرواية ذكرها اإلمام الدارقطين، اكتفيت بنسبتها إليه .3

سب األصول العلمية من مصادرها ورتبت املصادر حسـب سـين وفيـات يف التعريج ح تتوسع  .5
 .مصنفيها

 . وكتب السنة األخري بذكر رقم احلديث بالنسبة لكتب الستة تكتفيا   .1

مـع  وجترحيـاا  البحث فيما قيل فـيهم توثيقـاا  تتوفياسفإين ، عل هبم احلديثبالنسبة للرواة الذين أ    .1
 .إذا احتاج وإال اكتفيت حبكم ابن احلجر يف التقريب اخلالصة ذكر

درســت تالميــذ اإلمــامني عمــرو بــن دينــار ومنصــور بــن املعتمــر بتوســع حســب احلاجــة، وأمــا مــن  .1
 .لتهذيب، إن كان من رجال الستةدوهنم فاقتصرت علي تقريب ا

 .سم الراوي وخالصة القول فيه، اكتفيت بذكر اعند تكرار ورود الرواة .8

أســــانيد األوجــــه الراجحــــة لألحاديــــث حســــب قواعــــد علــــوم احلــــديث واجلــــرح  حكمــــت علــــى .82
فــإن كــان يف الصــحيحني  واملتــأخرين إن وجــدتمل بأحكــام العلمــاء املتقــدمني والتعــديل، مستأنســاا 

لأ وإال ناقشت اإلسناد واستعنت باملتابعـات والشـواهد الـيت تقـوي احلـديث إن كـان اكتفيت بذ
 . ضعيفا وميكن تقويته

مســـاء وكـــذا رفـــع أي إشـــكال يف األ. ين الـــذين ورد ذكـــرهم يف الرســـالةاملغمـــور لألعـــالم  تترمجـــ .88
 .الواردة

 .حلاجةا حسب املفردات الغريبة الواردة تحشرّ و  بالبلدان الواردة يف الرسالة تفعرّ  .80

 .الرسالة بفهارس علمية تلذيّ  .84
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 :وذلأ وفق اهليكل التايل. وخاألة فصلنيو  وألهيد قسمت هذا البحث إىل مقدمة
والدراســـات ومشـــكلته وتســاؤالته وحــدوده  ملوضــوع، وأمهيتــه، وأهدافــه،ا أســباب اختيـــار: وفيهــا مقدمااةال

 .وخطواته البحث ي يفمنهجو  السابقة للبحث
 : د التمهي

 .ترمجة موجيزة لإلمام الدارقطين:  األول مبحثال
 .فيه ومنهجه للدارقطينالتعريف بكتاب العلل  : الراني مبحثال
 .تعريف العلة وأمهية علم العلل :لث الرا مبحثال

 المعلة في كتاب العلل عمرو بن دينارمروياا : ولاأل فصلال
 :انمطلب ، وفيهعمرو بن دينارترمجه اإلمام  : األول مبحثال
 .نبذة من حياته:  األول مطلبال

 .أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه :مطلب الراني ال
 .المعلة باالختالف عليه عمرو بن ديناردراسة مروياا  :الراني  المبحث

 المعلة في كتاب العلل منصور بن المعتمر مروياا : نيالرا فصلال
 :انمطلب ه، وفيمنصور بن املعتمرترمجه اإلمام  : األول مبحثال
 .نبذة من حياته: األول مطلبال
 .أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه :مطلب الراني ال

 .باالخالف عليه المعلةمنصور بن المعتمر مروياا دراسة  :المبحث الراني 
 .توصياتوفيها نتائج وخالصة البحث، وكذا ال:  الخاتمة

فهـرس ، املصـادر واملراجـعفهـرس ، و واآلثـار ديثهرس األحافو  ،واألعالم املرمجني فهرس الرواةمث 
 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه اهلل ويل التوفيقو  .املوضوعات

 
 الفقري إيل اهلل

 أمحد عبد اهلل ثاقب بنغالديشي
 848: ، رقم الغرفة سكن علي 

 اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد، باكستان
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  ترجمة موجزة لإلمام الدارقطني: المبحث األول                              
 :تهوالد هتونسب كنيتهسمه و ا

عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد اهلل، علي بن  :اسمه
  .8احلسن ي وكنيته أبوالدارقطين، البغدادي الشافع

 .علي غري قياسببغداد،  0أهل دار القطن إيل  نسب :نسبته
وهـــذا هـــو  8هــــ خلمـــس خلـــون مـــن ذي القعـــدة421وقيـــل ســـنة  4هــــ  425ولـــد ســـنة : والدتاااه 

 0.هـ421أي سنة " ولدت يف هذه السنة"نفسه بصح لقول الدارقطين األ

                                                 

للحافي أمت بكر أمحد بن علي اخلطيب تاريخ بغداد وذيوله : من مصادر الرمجة األساسية يف ترمجة الدارقطين . 8
،  وتاريخ 80/43ص، ه8381، 8مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: البغدادي، حتقيق

، 34/84 ، صم 8885عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بريوت، : للحافي املؤرخ ابن عساكر، حتقيقدمشق 
الدكتور حممود حممد الطناحي والدكتور عبد الفتاح حممد احللو، هجر : حتقيق وطبقات الشافعية الكربي للسبكي، 

حممد عبد : حتقيق ، واملنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلوزي، 4/310، ص ه 8324، 0للطباعة والنشر، ط
، واألنساب 1/814، ص م 8880، 8القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

، 8ط عبد الرمحن بن حي  املعلمي اليماين وغريه، ةلس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد،: حتقيق للسمعاين، 
الدكتور بشار عواد معروف، دار : لشمس الدين الذهيب، حتقيق ، وتاريخ اإلسالم، 348-0/341، ص م 8810

، 4مؤسسة الرسالة، بريوت، ط، سري أعالم النبالء للذهيب ، و 512-1/511، ص م0224، 8الغرب اإلسالمي، ط
، والبداية 4/840، صم8881، 8ط ، دار الكتب العلمية، بريوت،للذهيب، وتذكرة احلفاا 81/338، ص م8815
عة من ، وكذلأ ترجم له مجا88/481، صم 8811ألمت الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري، دار الفكر، والنهاية 

" اإلمام الدارقطين وآثاره العلمية"منهم الدكتور عبد اهلل الرحيلي يف كتابه : هم اجلامعية الباحثني املعاصرين يف رسائل
والدكتور كيالين " منهج اإلمام الدارقطين يف نقد احلديث يف كتاب العلل"جودة الداودي يف كتابه والدكتور يوسف بن 
والدكتور عبد اهلل بن حممد " منهج اإلمام الدارقطين يف كتابه السنن وأثره يف اختالف الفقهاء"حممد خليفة يف كتابه 
لذلأ نسلأ منهج االختصار هنا ومن أراد التوسع ف. وغري ذلأ" منهج اإلمام اليزهري املعلة"حسن دمفو يف كتابه 

 . فلرياجع الكتب آنفة الذكر
لياقوت بن عبد اهلل  معحم البلدان،" )هنر عيسي بن علي"و" الكرخ"حملة كانت ببغداد وذكر احلموي أهنا تقع بني . 0

وكمـــا ذكـــر  ،0/300 ، ص، (م 8885، 0دار صـــادر، بـــريوت، طاحلمـــول الرومـــى البغـــدادل، دار الفكـــر، بـــريوت، 
 (.  0/314األنساب )السمعاين أهنا يف وقته أصبحت خرابا 

البــن الصــالح،  ، وطبقــات الفقهــاء الشــافعية(1/814) البــن اجلــوزي ، واملنــتظم(80/32) للعطيــب تــاريخ بغــداد. 4
 .0/181، ص م8880، 8، طدار البشائر اإلسالمية، بريوت، حميي الدين علي جنيب: احملقق
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 :نشأته وطلبه للعلم 
بيت علـم، فقـد كـان والـده مـن القـراء املشـاهري، ومـن احملـدثني الثقـات، فعـرض يف  الدارقطيننشأ 

 4.عليه الدارقطين القراءات، وروي عنه يف سننه عدة أحاديث

وبـدت  5يـردد علـي ةـالس العلمـاء واحملـدثني وهـو صـيب وبـدأ 3فبدأ الكتابة وهو يف سـن التاسـعة
وكـان موصـوفا بـاحلفي البـاهر والفهـم . 1عليه عالمات النبوغ مما جعل أهل بلـده يتومسـون فيـه اخلـري الكثـري

بعــد أن مســع مــن علمــاء بلــده ارحتــل إيل البصــرة والكوفــة وغــري ذلــأ مــن بلــدان   1.الثاقــب والبحــر اليزاخــر
 الشـام ومصـر وجـاء إىل مكـة حاجـاا مث ارحتـل يف كهولتـه إىل 1ءهـا العلـوم والفنـون،العراق وحصل مـن علما

وقد أثرت هذه الرحالت يف ثقافة الدارقطين ومعارفـه فأصـبح عاملـا ال يف احلـديث ومعرفـة  8.فاستفاد وأفاد
 82.والرجال فقط، بل ويف القراءات والفقه والتاريخ والسري واألنساب واألدب والشعر واللغة والنح

 : شيوخه 
خ الـــذين روي عـــنهم يف كتـــاب العلـــل يربـــو ين مـــن خلـــق كبـــري ال حيصـــون، واملشـــايمســـع الـــدارقط

( هـــ 400)أبــو القاسـم البغــوي : ومــنهم  88عـددهم علــي مـائتني كمــا عــّد الـدكتور حمفــوا الــرمحن السـلفي
                                                                                                                                           

، (4/888) للـــذهيب ، وتــذكرة احلفــاا(1/814) البـــن اجلــوزي ، واملنــتظم(32-80/48) للعطيــب دتــاريخ بغــدا. 8
 (.0/300) للحموي ومعجم البلدان

للدارقطين،  ، واإلليزامات والتتبع821، ص هـ8301، 8فريق من الباحثني، ط: حتقيقسؤاالت السلمي للدارقطين، . 0
 .881، ص م 8815، 0لوداعي، دار الكتب العلمية، بريوت، طالشيخ أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي ا: حتقيق 

، 8مكتبــــة ابــــن تيميــــة، ط، ، غايــــة النهايــــة يف طبقــــات القــــراء، البــــن اجلــــوزي(88/048) للعطيــــب تــــاريخ بغــــداد. 4
 .518، 8/551، ص هـ8458

:  8، ط، باكســتانالهــورعبــد الــرحيم حممــد أمحــد القشــقري، مكتبــة مجيلــي، : حتقيــقســؤاالت الربقــاين للــدارقطين، . 3
 .31، ص هـ 8323

 (.81/338)سري أعالم النبالء للذهيب . 5
 (.1/813) البن اجلوزي املنتظم.  1
 (.88/481) البن كثري البداية والنهاية. 1
 (.80/41) للعطيب ، تاريخ بغداد(4/510)مييزان االعتدال للذهيب . 1
 (.81/351) سري أعالم النبالء للذهيب. 8
موفق بن عبد اهلل بن عبد : حتقيق)للدارقطين " املؤتلف واملعتلف"يف مقدمة حمقق " ثقافة الدارقطين"انظر مبحث . 82

 .8/88ص  ،(م8811، 8القادر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط
 ( 8/43)الدكتور حمفوا الرمحن السلفي يف مقدمة حتقيق علل الدارقطين . 88
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و ( هـــ404) وأبــو بكــر زيــاد النيســابوري( هـــ481)وأبــو جعفــر القاضــي ( هـــ404)وأبــو إســحاق األزدي 
 8.وغريهم( هـ400)وأبو بكر البيزار ( هـ434)وإمساعيل الصفار ( هـ404)أبو عبيد احملاملي 

 : تالمذته 
 (ه325-408) احلــاكم النيســابوري: فهــم خلــق كثــري ومــن أشــهرهم مــن أصــحاب املصــنفات 

 وأمت بكــــــر الربقــــــاين( ه342-441)وأمت نعــــــيم األصــــــبهاين  (ه328-440) وعبــــــد الغــــــين بــــــن ســــــعيد
-438) ومحــــــيزة بــــــن يوســــــف الســــــهمي (ه380-405) وأمت عبــــــد الــــــرمحن الســــــلمي (ه441-305)

 0.وكالمها من أصحاب السؤاالت عنه أيضا (ه301

 : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
 كــــان فريــــد عصــــره، وقريــــع دهــــره، ونســــيجاا وحــــده، وإمــــام وقتــــه،: "الخطيااااب البغااااداديال قــــ

 ة بعلـــــــل احلـــــــديث، وأمســـــــاء الرجـــــــال، وأحـــــــوال الـــــــرواة، مـــــــع الصـــــــدقانتهـــــــى إليـــــــه علـــــــم األثـــــــر، واملعرفـــــــ

ــــة، وقبــــول الشــــهادة، وصــــحة االعتقــــاد، وســــالمة املــــذهب، واالضــــطالع بعلــــوم ــــة، والثقــــة والعدال  واألمان

ـــــاا  ـــــه فيهـــــا كتاب ـــــوابمـــــوجيزاا  خمتصـــــراا  ســـــول علـــــم احلـــــديث منهـــــا القـــــراءات، فـــــإن ل  ، مجـــــع األصـــــول يف  أب

 الــذي صــنفه يــدل علــى أنــه" الســنن"عرفــة مبــذاهب الفقهــاء، فــإن كتــاب ومنهــا امل... عقــدها أول الكتــاب
 4."ومنها أيضاا املعرفة باألدب والشعر... كان ممن اعتىن بالفقه

: ثالثـة  حـديث رسـول اهلل  أحسـن النـاس كالمـا علـى:  عبد الغني بن سعيد الحااف وقال 
  3.ر يعين الدارقطين يف وقتهعلي بن املديين يف وقته وموسي بن هارون يف وقته وعلي بن عم

ـــــدارقطين : الحااااااكم وقـــــال ـــــورع وإمامـــــا يف القـــــراء، وحـــــأصـــــار ال د عصـــــره يف احلفـــــي والفهـــــم وال
، فصـــادفته فــوق مـــا وصـــف يل، اجتماعنـــا كثــر، و ســـتني ببغــداد أشـــهراا والنحــويني، وأقمـــت يف ســنة ســـبع و 

 5.ق على أدمي األرض مثلهم خيلأنه  يطول ذكرها، فأشهد له مصنفاتوسألته عن العلل والشيوخ و 

                                                 

 (.80/43) للعطيب تاريخ بغداد. 8
، شـذرات الـذهب يف أخبـار مـن ذهـب، لعبـد (4/888) للـذهيب ، تذكرة احلفاا(80/43) للعطيب غدادتاريخ ب. 0

 8811، 8دار ابن كثري، دمشق وبريوت، طحممود األرنؤوط، طبعة مكتبة دار الكتب العلمية، : حتقيق  ،احلي احلنبلي
 .4/81، ص م
 (.80/43) للعطيب تاريخ بغداد. 4
 (34/828) البن عساكر ،  تاريخ دمشق(80/41) للعطيب تاريخ بغداد. 3
 (.4/840) للذهيب تذكرة احلفاا. 5
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 الرجـال، بأمسـاء واملعرفـة األثـر علـم إليـه ىانتهـ وقتـه، وإمام عصره، فريد وكان:  ابن الجوزيقال 
 8.احلديث وعلل

 الـدارقطين شـيعنا إن بـاهلل شـهدت: وقـال احلاكم، عنه نقله فيما السلمي الرحمن عبد أبو قال
 0.وأتباعهم والتابعني الصحابة وكذلأ  اهلل ولرس حديث معرفة يف مثله األرض أدمي على خيلف م

ئهـا، كمـا قـال القاضـي مـل لواااحل يشعر أنه املدافع عن سنة رسـول ااهلل  –رمحه ااهلل  –كان و 
و  رســول ااهلل  يــا أهــل بغــداد ال تظنــون أن أحــدا يقــدر يكــذب علــى -حســني مسعــت الــدارقطين يقــول

 4-أنا حي

 مــين، أفضــل هــو مــن رأيــت فرمبــا واحــد فــن يف أمــا: قــال ه؟نفســ مثــل رأل هــل: الــدارقطين وســئل
 3.فال الفنون من يل اجتمع فيما وأما

للحكـم  معيـاراا واجلـرح والتعـديل وكانـت أحكامـه وكانت قيمته العلمية يف ةال نقد رواة احلـديث 
 5.عند متأخري العلماء على احلديث

 :قيدته ع
صــا  يف اعتقــاده، فكــان صــحيح االعتقــاد، للســلف ال الــدارقطين متبعــاا  كــانمــن حيــث األصــول  

وال شـــأ كالمهـــا هتمـــة  .أنـــه أشـــعري: الثانيـــةهـــي التشـــيع، و : األوىل:  قـــد وجهـــت إليـــه هتمتـــانوإن كـــان 
ألنـه قـد أقـره العلمـاء وشـهد بـه أقرانــه بسـالمة عقيدتـه، كمـا أخـرب بـه اخلطيـب البغـدادي يف تارخيــه . 1عليـه
أبغـض إيل مـن  مـا يف الـدنيا شـيء: ومسعت الشيخ أبـا احلسـن يقـول: قد قال السلميو من العلماء،  هوغري 

 1.ال خاص يف ذلأ بل كان سلفياو  م يدخل الرجل يف علم الكالم،: قلت: الذهيبوقال  1الكالم

                                                 

 (.83/418) البن اجلوزي املنتظم. 8
 (.81/351)سري أعالم النبالء للذهيب . 0
 (.8/35)املوضوعات، البن اجلوزي . 4
 (.88/481)البداية والنهاية للذهيب . 3
 .8/381ص  ،م8888ة اإلمام سعود، طبعة جامعلفؤاد سيزكني،  اث العرمتتاريخ الر . 5
دار االندلس ) "اإلمام الدارقطين وآثاره العلمية"يف كتابه  الدكتور عبد اهلل الرحيليوقد أجاب عن هذه التهم . 1

 .802-81ص، (س.اخلضراء، ب
 (.81/351)سري أعالم النبالء للذهيب ، (451ص)الت السلمي للدارقطين اسؤ . 1
 (.81/351)يب سري أعالم النبالء للذه .1
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وقد ألف مؤلفات يف العقيدة عين فيهـا جبمـع النصـوص يف املسـألة الـيت يتحـدث عنهـا ومـن هـذه 
 .تاب النيزول وكتاب الرؤية وغريهاكتاب أحاديث الصفات وك: املؤلفات 

ب السـنن أصــال ألدلتـه، منتصــرا لــه يف اومـن حيــث الفقـه كــان مؤيـدا ملــذهب الشــافعي ووضـع كتــ
أغلب مسألته، عن طريق تقوية أدلته وبيان ضعف أدلة خمالفيه ولكن م يكن متعصـبا ملذهبـه أمـام الـدليل  

و  م ث ومـــذاهبهاحلـــديأهـــل  عـــن األئمـــة مـــن –رمحـــه ااهلل تعـــاىل  حـــني ســـئل كمـــا قـــال اإلمـــام ابـــن تيميـــة
ــــى مــــذهب... : "اجتهــــادهم، أجــــاب ــــه علمــــه و أمــــا البيهقــــي، فكــــان عل ــــه، و  الشــــافعي منتصــــرا ل أقوال

يف تقليـد الشــافعي   احلـديث، لكــن لـيس هــو هــو أيضـا مييــل إىل مـذهب الشــافعي وأئمـة املســند و الـدارقطين
اعلــم  ســائل، واجتهــاد الــدارقطين أقــول منــه، فإنــه كــانالبيهقــي لــه اجتهــاد يف كثــري مــن امل كــالبيهقي، مــع

 8".أفقه منهو 

 :آثاره العلمية 
ن اإلمام الدارقطين صنف وألف يف فنون عديدة يف احلـديث وعلومـه وأمسـاء الرجـال والقـراءات وكـان إ

حســـن التصـــنيف والتـــأليف ولـــه مؤلفـــات قـــد أحصـــي الـــدكتور فـــؤاد ســـيزكني املوجـــودة منهـــا أربعـــة وعشـــرين  
وقــد أحصــي الــدكتور عبــد اهلل الرحيلــي يف رســالته مصــنفاته املوجــودة منهــا واملفقــودة واملطبــوع منهــا  0اكتابــ

ـــا ، وأحصـــي الـــدكتور موفـــق عبـــد القـــادر فـــذكر لـــه إثنـــني و ـــانني 4واملعطـــوط فبلغـــت ثالثـــة و ســـني كتاب
 اكتفي بذكر بعض املطبوعات املشهورة منها. 3مصنفا

هــ، حتقيـق السـيد 8411منهـا طبعـة دار احملاسـن، القـاهرة، سـنة  مطبوع عـدة طبعـات،)كتاب السنن  .8
 .(عبد اهلل هاشم ميين املدين

 .(هـ8325مطبوعة دار طيبة بالرياض، )العلل الواردة يف األحاديث النبوية  .0

بتحقيـــق الشـــيخ مقبـــل بـــن هـــادي والـــوادعي، املكتبـــة ( )صـــحيحي البعـــاري ومســـلم علـــى)اإلليزامـــات  .4
 .(هـ8325السلفية باملدينة، 

 .(م، حتقيق موفق عبد القادر8811دار الغرب بريوت سنة )املؤتلف واملعتلف يف أمساء الرجال   .3

                                                 

 .(38-02/32)البن تيمية  ةموع الفتاوي. 8
 (.303-8/388)لفؤاد سيزكني  تاريخ الراث العرمت. 0
 (.044-812)للرحيلي  اإلمام الدارقطين وآثاره العلمية. 4
 (.30-8/38)للدارقطين  مقدمة املؤتلف واملعتلف. 3
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 .(م، حتقيق حممد الصباغ8883املكتب اإلسالمي، بريوت، )كتاب الضعفاء واملروكني  .5

 .(سليمان آتش. طبعة دار العلوم، الرياض،  حتقيق د)سؤاالت السلمي له  .1

 .(ع عدة طبعاتمطبو )سؤاالت احلاكم له  .1

هــ 8323مطبوع عدة طبعات، منها طبعة كتبعانه مجيلـي، الهـور،  باكسـتان، )سؤاالت الربقاين له   .1
 .(، بتحقيق عبد الرحيم القشقري

 .م، بتحقيق مبورك إمساعيل0228مكتبة القرآن، القاهرة، ) رؤية اهلل  .8

 .(علي ناثر الفقيهيهـ، بتحقيق الدكتور 8324مكتبة الدار، القاهرة، )أحاديث الصفات  .82

 .(هـ8324بتحقيق الدكتور علي ناثر الفقيهي، )أحاديث النيزول  .88

 .(هـ، بتحقيق باسم فيصل8384دار الراية بالرياض، )خوة واألخوات اإل .80

 :وفاته 
ي ر  هـــ 415تــويف ســنة  ليلــة األربعــاء لثمــان ليــال خلــون مــن ذي القعــدة، ودفــن يف مقــربة بــاب الــد 

رمحــه اهلل رمحــة  8.مــن قــرب معــروف الكرخــي وكــان قــد بلــني مــن العمــر  ــانني ســنة بــالقرب مــن بغــداد قريبــا
 .واسعة

  

                                                 

 (.80/32) للعطيب تاريخ بغداد.  8
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 ومنهجه فيهالتعريف بكتاب العلل للدارقطني : المبحث الراني 
واستشهادا به   اليت نالت تقدير العلماء عرب العصور رواية ودراسة من مؤلفات اإلمام الدارقطين

 بالقبول والرضا ونقلوا منه يف مؤلفاهتم يف فادوا منه وتلقوهأعرب السنني و  كتابه العلل، واعتىن به الدارسون
وأصل هذا الكتاب عبارة عن أسئلة غري منظمة وجهت إيل  .و رجيا ش  أنواع املعارف اإلسالمية دراسة

الدارقطين حول أحاديث فيها علة أو أكثر، كان الدارقطين جييب عنها مبا فتح اهلل به عليه، ويطيل 
مث يسرد احلديث " سئل"وقد صدرت هذه األحاديث بـ. النفس أحيانا ويقصر أحيانا حسب احلاجة

ةلدا،  81سؤاالت يف  3801وقد حوي  8".قال"املتضمن للسؤال مث يتلوه اجلواب مباشرة مصدراا بـ
 . أمالها الدارقطين من حفظه

 : سم الكتاب ا
ة يف األحاديث النبوية، ويرجع هـذا االخـتالف يف العلل للدارقطين والعلل الوارد: مسان اللكتاب 

وأمـا تســميته بالعلـل فقــد . رأس بعــض ةلداتـه االسـم إيل تصـرف النســاخ باالختصـار السـم الكتــاب علـى
 0.مساه كثري من األئمة

 :  سبب التأليف وطريقته 
 الــذي كــان يريــد أن يصــنف مســنداا  4منصــور بــن الكرخــي أبــاأن ســبب تــأليف كتــاب العلــل هــو 

 .ألامهعللة، ولكن اخرمته املنية قبل االدارقطين فيعلم له علي األحاديث امل ، وكان يدفع أصوله إىلمعلالا 

بـل ألـف . العلل مثلما ألف السنن وغريها من كتبه كتابه  م يؤلفمث قام الدارقطين بتأليفه ولكنه 
ـــه األســـئلة إليـــه، فكـــان ميلـــي األجوبـــة مـــن حفظـــه ســـجل ذلـــأ اخلطيـــب  وقـــد. الكتـــاب عـــن طريـــق توجي

 حفظـه؟ مـن العلـل عليـأ ميلـى الـدارقطين احلسـن أبـو كـان هل الربقاين سألت": البغدادي يف تارخيه فقال
 مسـنداا  يصـنف أن يريـد الكرخـي ابـن منصـور أبو كان: فقال ،"العلل"  مجع قصة يل شرح مث نعم،: فقال

                                                 

 (.8/18) لل للدارقطينانظر مقدمة كتاب الع. 8
دار الكتب )منهج اإلمام الدارقطين يف نقد احلديث يف كتاب العلل البن عبد الرمحن يوسف بن جودة الداودي . 0

 .31ص ـ (م0288، 8املصرية، القاهرة، ط
قد أكثر  ابن الكرخيوكان هو إبراهيم بن احلسني بن محكان، أبو منصور الصرييف، املعروف بابن الكرخي، . 4

وكان من أقران أمت احلسن الدارقطين، وكانت بينه وبني أمت احلسن صلة قوية  الكتاب، وأراد أن يصنف مسندا معلال
، للعطيب انظر تاريخ بغداد)ح  كان الدارقطين حيضر عنده كل أسبوع يوما، وقد رول عنه يف كتاب املديح حديثا 

1/511  :4230.) 
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 إىل منصــور أبــو يــدفعها مث املعللــة، يــثاألحاد علــى لــه فــيعلم الــدارقطين، إىل أصــوله يــدفع فكــان ،معلــالا 
 نظــر األحاديــث، علــى الــدارقطين كــالم تعليــق أردت فــإذا رقعــة، يف منهــا حــديث كــل فينقلــون الــوراقني،

 اهلل عبـد عـن وائـل، أمت عـن األعمـش، حـديث: فيقـول حفظه، من الكالم علي   أملى مث احلسن، أبو فيها
 ذلــأ يف مــا مجيــع ويــذكر فــالن، وخالفهمــا روايتــه، علــى وفــالن فــالن اتفــق الفــالين، احلــديث مســعود بــن

 األحاديــث؟ يف الكــالم إمالئــأ قبــل تنظــر م: لــه أقــول وكنــت مفــردة، رقعــة يف كالمــه فاكتــب احلــديث،
 سـنني بعـد احلسـن ألمت فقلـت الرقـاع، يف والعلـل منصـور أبـو مـات مث بنظـري، حفظـي يف ما أتذكر: فقال
 عليــه وقرأهتــا ذلــأ، يف يل فــأذن املســند، علــى وأرتبهــا األجــيزاء إىل لرقــاعا أنقــل أن عيزمــت قــد إين موتــه مــن
 8."نسعيت من الناس ونقلها كتامت، من

 وسـؤاالت الكرخـي، ابـن اإلمـام مجعهـا الـيت األصـول مـن مجعـت الكتاب أحاديثأن  فالحاصل
 ،" فقـال: " يقـول مث " وسـئل"  بكلمـة السـؤال يصدر الذي هو وأنه للكتاب الربقاين اإلمام مجعو  الربقاين
 .الدارقطين هبا يقصد

 : محتوي الكتاب 
 ،تقريبـــا مســـندا ،"811: " حـــوايل علـــى اآلن أيـــدينا بـــني الـــذي للـــدارقطين العلـــل كتـــاب حيتـــوي

 اخلفيـــة املعتلفـــة العلـــل أنـــواع مجيـــع علـــى الســـؤاالت اشـــتملت وقـــد ســـؤاالا، ،" 3801"  مـــن أكثـــر تضـــم
 اإلرســــال فيــــه ومــــا س،دلاملــــ ف،واملصــــح واملضــــطرب واملــــدرج، رق،واملفــــ املتفــــق منهــــا فكــــان والظــــاهرة،
 الــدارقطين موافقــة بعــد املســانيد علــى الربقــاين احلــافي الكتــاب مــادة رتــب وقــد وغــريه، والضــعف واالنقطــاع

 احلـافي وضـع مـن العلل يف الدارقطين نصوص هبا ص د رت اليت السؤاالت وأن ذكره، سبق كما ذلأ على
 أن إال األحاديـــث عـــن الســـؤاالت ضـــم   كمـــا الـــرواة، تـــراجم عـــن الســـؤاالت الكتـــاب ضـــم   وقـــد الربقـــاين،
  .السؤاالت أصل من الغالب كانت األحاديث

 مــن اآلن أيــدينا بــني املوجــودة املعطوطــة النســخ ن، فــإبعــد   يكتمــل م اليــوم إىل العلــل كتــابوأمــا  
 0.الداودي كما أشار إليه الشيخ يوسف  إمجاال النقص هبا وقع العلل كتاب

 
 

                                                 

 (.84/311) للعطيب تاريخ بغداد. 8
 (.54-52ص) طين يف نقد احلديث يف كتاب العلل للداوديمنهج اإلمام الدارق: انظر للتفصيل. 0
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 : قيمة الكتاب 
مــن أجــود كتــب العلــل وأمجعهــا ورد ذكــره يف معظــم كتــب املصــطلح كمقدمــة ابــن كتــاب العلــل 

 : وقد تلقاها علماء احلديث قاطبة بقبول حسن كما يف التالية . الصالح وغريه

 علـل،ال كتـاب: هبـا مامـتهاال جيـب احلديث علوم من كتب ثالثة: " احلميدي نصر أمت بن حممد قال .8
 8" اخل...  الدارقطين كتاب فيه وضع كتاب وأحسن

 حنبـل، ابـن أمحـد عـن العلـل كتـاب أجودهـا ومـن: " احلـديث علـل كتـب ذكـر عند الصالح ابن قال .0
  0." الدارقطين عن العلل وكتاب

 ويطـــول تنـــدهش فإنـــأ لـــه العلـــل فطـــالع الفـــرد اإلمـــام هـــذا براعـــة تبـــني أن شـــئت وإذا: " الـــذهيب قـــال .4
 4." تعجبأ

 كتابـه يف الـدارقطين احلسـن أبـو الكبـري احلـافي كلـه ذكرنـاه مـا أزمـة مجع وقد: " كثري ابن احلافي قال .3
 مـن أعجـيز وقـد مثلـه، إىل يسـبق م الفـن، هذا يف وضع رأيناه ما أجل بل كتاب، أجل من وهو ذلأ، يف
 3." مثواه وأكرم اهلل فرمحه بعده، يأيت أن يريد

 حــا ، أمت ابــن كتــاب وكــذلأ املــديين، ابــن احلــافي كتــاب: العلــل يف كتــاب وأجــل: " البلقيــين قــال .5
 5."الدارقطين احلافي كتاب وأمجعها للعالل، العلل وكتاب

 العلـــل، كتـــاب:  هبـــا االهتمـــام جيـــب احلـــديث علـــوم مـــن كتـــب ثالثـــة: "احلميـــدي اهلل عبـــد أبـــو وقـــال .1
 اإلكمـال فيـه وضع ما وأحسن تلف،واملع املؤتلف كتاب: والثاين الدارقطين، كتاب فيه وضع ما وأحسن
 .1 "كتاب فيه وليس املشايخ، وفيات وكتاب ماكوال، ابن لألمري

  

 

                                                 

 (.812ص ) لسعاويل التاريخ ذم ملن بالتوبيخ اإلعالن. 8
 (.058 ص) الصالح ابن مقدمة. 0
 (.844/ 4) للذهيب احلفاا تذكرة. 4
  (.13ص ) البن كثري الباعث احلثيث إيل اختصار علوم احلديث. 3
 (.024 ص) البلقيين رسالن بن عمرل الصالح ابن مقدمة حباشية املطبوع االصطالح حماسن. 5
 (.805-88/803)سري أعالم النبالء للذهيب . 1
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 :منهجه في الكتاب 
، 8عشــر فقــرة  انيــةوقــد ذكــر حمقــق الكتــاب الــدكتور حمفــوا الــرمحن مــنهج الــدارقطين مفصــال يف 

 :  فنذكرها خمتصرا هنا يف التالية 

 .اخلالف فيه لذي يقع اختالف اإلسناد عنه، مث يذكر أوجهالراوي ا قطيندار ال يذكر غالباا  .8
فـاتفقوا  احلفـاا، هو حـديث صـحيح مـن حـديث فـالن، رواه عنـه مجاعـة مـن الثقـات: "وأحيانا يقول .0

 .، مث يذكر من رواه عنه وخالف فيه الثقات"على إسناده منهم فالن وفالن

 -باحلـافي  وهو م يكــن -رويه فالن ي:  وأحيانا يذكـر االضطراب فيه من شعص واحد فيقول مثال .4
 .ويضطرب فيه فتارة يـروي كذا وتارة يروي كذا

ـــــــذي ـــــــراوي ال ـــــــذكر ال ـــــــا ي ـــــــذكر عـــــــدة  وأحيان ـــــــه، في ـــــــذكر االخــــــــتالفخيتلـــــــف اإلســـــــناد عن ـــــــه مث ي  رواة عن

 .أيضاا عن هؤالء الرواة ويفصل يف ذكرها

 .يذكر أكثر من راو، مث يذكر االختالف عنهم أحيانا .3

 .، والصواب كذا"حدث به فالن عن فالن ووهم: "لوأحياناا يقو  .5

 .من الرواة، مث يفصل ويذكر االختالف يف بعضهم وأحيانا يسرد عدداا  .1

 .بتفرد به فالن، وغريه يرويه كذا، وهو الصوا: يقول وأحيانا .1

فـــالن  احلــــديث ورول هــــذا: مـــن الكـــالم عليـــه يقـــول وأحيانـــا يـــذكر اخلـــالف علـــى راو وبعـــدما ينتهـــي .1
 .عنه، مث يذكر اخلالف عن هذا الراوي ف  لواخت  

 مــــن: ال يــــذكر أمســــاء الــــرواة الــــذين اختلفــــوا يف احلــــديث أ و ســــنده، بــــل يقــــول (وهــــذا نــــادر) وأحيانــــا .8

 .ممن أ هل العل أ حد هيقل وقال ما م ،وهم درول هذا احلديث فق

االنقطـاع أو إلرسـال، ديث مـن االتصـال، أ و اما يذكر الدارقطين العلل املوجودة يف إسـناد احلـ غالبا .82
 .ضاأي وأحياناا يذكر فـي مـنت احلـديث. واالضطراب، أ و إبدال راو براو وغريها

يســرد  وأحيانـــاا  يف غالــب األ حاديــث ال يــذكر الســند مــن عنــده، بــل يكتفــي بــذكر مــا فيــه مــن علـــة .88
 .األ حاديث بإسناده

                                                 

 .(85-8/18) انظر مقدمة كتاب العلل للدارقطين. 8
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ــــــــا .80 ــــــــا، مــــــــع متوهنــــــــا كاملــــــــة خيــــــــتم هبــــــــا اجلــــــــواب األ حاديــــــــث املســــــــندة غالب ـــــــــاء وأحيان  يـــــــــذكرها أثن

 .فذكر اخلال

 أحيانـــــــــــاا يطـــــــــــول فيـــــــــــذكرها مـــــــــــن أحيانـــــــــــاا يكتفـــــــــــي بـــــــــــذكر طريـــــــــــق أ و طـــــــــــريقني مـــــــــــن األ حاديـــــــــــث املســـــــــــندة .84

 .قعدة طر 

 البعـــاري أخرجـــه : غالبــاا ال يــذكر مــن أخــرج احلــديث، وأحيانــاا يعـــيزو إىل مــن أخرجــه فيقـــول مـــثال .83
 .ذلأ وغيـر صحاب املوط أأ و رواه أ   أ و يرويه مالأ يف املوط أ ومسلم

، بـالقوي لـيس، بـالقوي أ و لـم يكـن أو سيء احلفـي ثقة مأمون ثقة: أحيانا يتكلم يف الراوي فيقول .85
ذلـأ مـن ألفـاا اجلـرح والتعـديل، كمـا أ نـه يـذكر أحيانـاا أن  أ و ةهـول وغيــر أ و مـروك احلـديث أ و ضـعيف

 .فالن شيئاا  فالناا لقي فالناا أ و م يـسمع مـن

 فـالن وهــم: "غالبـاا بعـد مـا ينتهـي مـن ذكـر الطـرق واالخـتالف يف السـند حيكـم عليـه، فيقـول مـثال .81
احلــديث "أ و " هــو الصــحيح" أ و" هــو األشــبه بالصــواب"أ و " وهــو الصــواب"أ و " والصــحيح مــا قالــه فــالن

يثبـت هـذا ألن الـراوي  ال"أ و " يصـح واحملفـوا عنـه كـذا وال  "أ و  "فيه االضطراب من فالن"أ و " غري ثابت
 "أحســنها إســناداا وأصــحها مــا رواه فـــالن"أ و " فــالن ثقــة وزيــادة الثقــة مقبولــة" أ و" لــه عــن فــالن ضـــعيف

فــالن   هــذا وهــم والصــواب عـــن: "ذلــأ، وأحيانــاا حيكــم علــى احلــديث أثنــاء ذكــر العلــل، فيقــول مــثال وغيـــر
 .بوغري ذلأ وأحياناا حيكم يف أول اجلوا" وهو غريب عن فالن"أو " وهو صحيح عن فالن"أو " كذا

ونـادراا  بشـيء اهلل أ علـم وأحيانـاا يكتفـي بـذكر العلــل وال حيكــم عليــهو : وأحياناا حيكم، وأحياناا يقـول .81
 .واألشبه بالصواب قول ال أحكم فيه بشيء: "يقول

  0.ميذكر حديثا آخر غري حديث الباب للتعريف برجل أو لسبب آخر يقتضيه املقا أحياناا  .81

 

  

                                                 

 .(10-10ص)للداودي  منهج الدارقطين يف نقد احلديث يف كتاب العلل: انظر للتفصيل  .0
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 مية علم العللتعريف العلة، وأه :المبحث الرالث 
 تعريف العلة: المطلب األول 

 : تعريف العلة لغة 
 : العلة يف اللغة تطلق على عدة معان

 ضـعف والثالـث يعـوق، عـائق واآلخـر تكريـر، أو تكـرر أحـدها: صـحيحة ثالثـة أصـول والالم العني( عل)
 .الشيء يف

 واإلبــل وعلـال، عـال يعلــون والفعـل. هنـل بعـد علــل ويقـال. الثانيـة شــربةال وهـي العلـل،  : فااألول
. تعـل الـيت اإلبـل مثـل أي"  عالة سوم إال إيانا زيارتأ ما: " املثل يف: األعرامت ابن قال. علال تعل نفسها

 .الثاين لشرهبا أقل كان الشرب عليها كرر إذا ألهنا هذا قيل وإمنا".  عالة سوم عليه عرض"  و
 اعتلـه ويقـال. وجهه عن صاحبه يشغل حدث العلة: اخلليل قال. يعوق العائق :اآلخر صلواأل

 .علل وللدهر الدهر فاعتله :قال. اعتاقه أي كذا، عن
 فهـو علـة يعـل املـريض عـل: األعـرامت ابـن قـال. معتـل وصـاحبها املـرض،: العلـة :الرالث واألصل

 8.العلل كثري أي عللة، ورجل. عليل
اســــتعمال لفــــي  إىل  طئــــة 5ووينــــوال 3والفريوزآبــــادي 4وابــــن الصــــالح 0هديســــ وقــــد ذهــــب ابــــن

يــة، انالسـقية الث اهسـق إذا ة اسـم مفعـول مـن عل ـهول يف  اللغـلـعملللحـديث الـذي فيـه علـةمل ألن ا (معلـول)
8قطينوالدار  1يمذوالر  1ير اعذلأ يف كالم الب لكن وقع

 .وغريهم من احملدثني 4يليواخلل 0واحلاكم 
                                                 

، ص م8818عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، : حتقيق ، محد بن فارس الرازيأل مقاييس اللغةمعجم . 8
3/80-85. 
 أن: وقال  88/318، ص هـ 8383، 4، طبريوت ،دار صادر، اإلفريقىالبن منظور  لسان العرب: انظر . 0

 .م ع ل   فهو اهلل أعله هو إمنا املعروف
ل   ع ن د   م ر ذ ول   و ال م ع ل ول   ال ع ل ة  ": وذكر  (18ص) مقدمة ابن الصالح. 4  ".و اللُّغ ة   ال ع ر ب ي ة   أ ه 
مكتب حتقيق الراث يف مؤسسة الرسالة بإشراف حممد نعيم : جملد الدين الفريوزآبادي، حتقيق القاموس احمليط. 3

 .معلول تقل وال وع ليل ، م ع ل   فهو: ، وقال 8245ص، م 0225، 1العرقس وسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
، 34ص، م 8815، 8حممد عثمان اخلشت، دار الكتاب العرمت، بريوت، ط: حتقيق التقريب والتيسري، للنووي، . 5

 .  حلن وهو املعلول ويسمونه: وقال 
 .علته يذكر وم ،معلول حديث عندي هو: ، قال البعاري (021ص) الكبري الرمذي علل: انظر  .1
 معلـول، حـديث وهذا: ، وقال الرمذي (81: ، رقم احلديث 8/818)بتحقيق أمحد شاكر  الرمذي سنن: انظر . 1
 .مسلم بن الوليد غري ييزيد بن ثور عن يسنده م
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موافــق للغــة  (معلـول)الـراجح يف هــذه املســألة أن : "توفيقــا بـني الــرأيني  عيدكتور مهـام ســيقـول الــد 
 يف أصل اللغة الشربة الثانيـة، كمـا ذكـر ابـن فـارس يف (عل  )وملا كان من معاين ... قواعدها  ومنسجم مع

العالقــة  وتكــون معــىن هــذه املــادة، فيكــون هــذا االســتعمال ال غبــار عليــه، ال يف اللغــة وال يف االصــطالح،
: وكمــا يقــال. مــرة واالصــطالحي أن الع ل ــة ناشــئة عــن إعــادة النظــر يف احلــديث مــرة بعــد بــني املعــىن اللغــوي

املــرض، وأمــا اســتعمال  ل مــا دخــل علــى احلــديث مــن الع ل ــة مبعــىن (معــل  ): املعــىن فإنــه يقــال هبــذا (معلــول)
 3".مبعىن أهلاه به وشغله (ل هعل  )ا من فال ألنعه القواعد إذا كان مشتق (ل ل  مع)

 

 : تعريف العلة في اصطالح المحدثين 
 .وخاص عام: احملدثني علي معنيني  عند ستعملي العلة مصطلح أن

 :العام بالمعنى العلة
 يف اخــــتالف وكــــل ظــــاهراا، أو غامضــــاا  كــــان ســــواء احلــــديث صــــحة يف يقــــدح ســــبب كــــل هــــيو 
 .قادح غري أو قادحاا  كان سواء احلديث

 مـــا ذكرنـــاه مـــن بـــاقي األســـباب ريطلـــق اســـم العلـــة علـــى غـــياعلـــم أنـــه قـــد : "ابـــن الصـــالحقـــال 
 ث املعرجــة لــه مــن حــال الصــحة إىل حــال الضــعف، املانعــة مــن العمــل بــه علــى مــا هــوييف احلــد القادحــة

والغفلــة،  مــن اجلــرح بالكــذب، ريث الكثــيلــذلأ جتــد يف كتــب علــل احلــدمقتضــى لفــي العلــة يف األصــل، و 
 .5يثعلل احلد من الرمذي النسخ علة ىومس في، ودو ذلأ من أنواع اجلرح،وسوء احل

. 1ة أو واضــحةيــ قادحــة خفريالعلــة أعــم مــن أن تكــون قادحــة أو غــ: " قــال احلــافي ابــن حجــر
 : ث قـــاليـــد أغلـــيب، حيـــة قادحـــة هـــو عنـــده قيـــد العلـــة بكوهنـــا خفييـــدل علـــى أن تقيـــذكـــر الصـــنعاين مـــا و 

                                                                                                                                           

 ...".معلولة أحاديث ذكر ابتداء": قال ، (802ص) طينقالتتبع للدار االليزامات و . 8
، م8811، 0بريوت، ط –دار الكتب العلمية  السيد معظم حسني،: حتقيق معرفة علوم احلديث، للحاكم . 0
 ".واه معلول األصل يف وهو: "، وقال 58ص
حممد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، . د: حتقيق ، ألمت يعلي اخلليلي، احلديث علماء معرفة يف اإلرشاد. 4
 .51: ، رقم احلديث 8/408، ص هـ8328، 8ط
 (.8/02)البن رجب  الرمذي علل شرحل يدسع الرحيم عبد مهام الدكتورمقدمة . 3
 .(18ص ) مقدمة ابن الصالح. 5
ربيع بن هادي عمري املدخلي، عمادة البحث : على كتاب ابن الصالح البن حجر العسقالين حتقيق  النكت. 1

 (.0/118)، م8813، 8العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، ط
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 ة واليــــــ خفرياء ظــــــاهرة غــــــيعلــــــون بأشــــــيأيت أهنــــــم قــــــد يال فإنــــــه ســــــإو  علــــــة،ف أغلــــــيب لليــــــوكــــــأن هــــــذا تعر 

 .8غامضة

 .ني واضح على ألسنة احملدثنيالصنعاين ب األمري الح، وابن حجر، وذكرهوما قاله ابن الص
 :الخاص بالمعنى العلة

 .احلديث صحة يف يقدح خفي سبب فهي
 لـــيس أوجــه مــن احلــديث ي علــل وإمنــا" : احلــديث علــوم معرفــة يف احلــاكم اهلل عبــد أبــوكمــا قــال 

 حيــدثوا أن الثقـات أحاديــث يف يكثـر احلــديث وعلـة واٍه، ســاقط اجملـروح حــديث فـإن مــدخل، فيهـا للجـرح
 .0"رياحلفي والفهم واملعرفة ال غ ه عندنايواحلجة ف معلوال فيصري علمه عليهم فيعفى علة له حبديث

 فيـه، قادحـة غامضـة خفيـة أسـباب عـن عبـارة( العلـة أي) وهـي:  وقال ابن الصـالح يف مقدمتـه 
 .4منها السالمة ظاهره أن مع صحته يف تقدح علة على فيه اطلع الذي احلديث هو املعلل فاحلديث

 الصـــالح، ابـــن قالـــه مـــا علـــى هـــو املعلـــول احلـــديث عـــرف ممـــن الصـــالح ابـــن بعـــد جـــاء مـــن وكـــل
 :شرطني فيه ي شرط املعلول احلديث أن وعندهم

 .غامضة خفية احلديث يف العلة نتكو  أن :األول
 .احلديث صحة يف قادحة العلة تكون أن :الراني

 .3خرب ظاهره السالمة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح: كما قال السعاوي 
 . 5هسبب غامض قادح مع أن الظاهر السالمة من: وقال النووي 

ـــد ـــدين عب ـــن ال ـــارة عـــن أســـباب: الـــرحيم العراقـــي وقـــال زي ـــة غامضـــة، طـــرأت علـــى الع ل ـــة  عب  خفي
، فأث رت فيه، أي  .1قدحت يف صحته: احلديث 

                                                 

أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة، دار : حتقيق ،  الصنعاينريلألم ،ح األنظاريح األفكار ملعاين تنقيتوض. 8
 .0/00، ص م8881، 8الكتب العلمية، بريوت، ط

 (.884ص)ث للحاكم يمعرفة علوم احلد. 0
 .(82ص) مقدمة ابن الصالح. 4
 .0/52، ص م0224، 8لسنة، مصر، طعلي حسني علي، مكتبة ا: حتقيق للسعاوي،  ثفتح املغي. 3
 (.1ص)التقريب والتيسري للنووي . 5
ماهر ياسني فحل، دار الكتب العلمية، بريوت،  -عبد اللطيف اهلميم : حتقيق ي، شرح التبصرة والتذكرة للعراق. 1
  .8/013، ص م 0220، 8ط
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 ظاهره هو خرب:  يف تعريف املعلول الب ق اع ي برهان الدين وقال ابن حجر فيما نقله عنه

 .8التفتيش على قادح فيه بعد اطُّل ع السالمة
 وال وال،معلــــ مــــثال املنقطــــع احلــــديث يســــمى ال هــــذا فعلــــى: أيضــــا  حجــــر ابــــن الوعلــــي هــــذا قــــ

 مــع ذلــأ مــن شــيء إىل أمــره آل إذا معلــوال يســمى وإمنــا معلــوالا، مضــعف أو ةهــول راويــه الــذي احلــديث
 .0مردود كل يشمل املعلول أن زعم من على رد هذا ويف. ذلأ من السالمة ظاهر كونه

ين فيـه، وهـو املعـ هذا املعين هو مراد من تكلـم علـي أمهيـة العلـل ودقتـه وقلـة مـن بـرز :الحاصل 
" معرفـة علـوم احلـديث"الذي يتكلم عليـه مـن كتـب يف علـوم احلـديث، وقـد أشـار احلـاكم يف كتابـه 

 . إيل هذا املعين
 :  وهو نوعا 

أو  رســــاله، ودــــو ذلــــأ،إو  كرفعــــه ووقفــــه، ووصــــلهيث  اخــــتالف يف إســــناد احلــــد: ل النااااوو األو 
ذلــأ، وهــذا النــوع   املعــىن ودــويـريغه، أو تيــج فا در ث كاالختصــار يف املــنت، أو اإلياالخـتالف يف مــنت حــد

 ".علل الدارقطين"هو الغالب على 

 كــن أنمييف إســناد فــرد ظــاهره الصــحة، وهــذه العلــة الغامضــة ال  العلــة الغامضــة:  يالنااوو الرااان

 علمهـــــا إالّ ية ومتعـــــددة، ويف بعضـــــها دقـــــة وغمـــــوض، ال ري كثـــــ  ار وضـــــع هلـــــا ضـــــابط حمـــــدد، ألن هلـــــا صـــــو ي

ـــــ ـــــ، وهـــــم العمـــــدة يف الكـــــالم علنيتقـــــدمكثـــــر يف كـــــالم النقـــــاد امليوع حـــــذاق هـــــذا الفـــــن، وهـــــذا الن  ه إذي

 ، وتـــارةالــروي ونقــده مباشــرة تــارة بســؤال: قــد باشــروا مكمــن العلــة واخلطـــأ بأنفســهم -يف الغالــب -أهنــم
 .4بالرحلة جلمع طرق احلديث والنظر يف موضع اخلطأ وغري ذلأ
 تعليـل" : كما قال ابن حجـر يف فـتح البـاري  ومن املالحظة أن هذا التعليل مبين علي غلبة الظن

 بـل األمـر نفـس يف خطـؤه يتعـني م كـذا يف فـالن أخطـأ قـالوا فـإذا الظن غلبة على مبين لألحاديث األئمة
 أرجـح هـو مـن فيـه الثقـة خيـالف مـا وهـو الشـاذ انتفـاء اشـرطوا ملـا ذلـأ ولـوال فيعتمـد االحتمـال راجح هو
 3."الصحيح حد يف منه

                                                 

،  8اهر ياسني الفحل، مكتبة الرشد ناشرون، طم: حتقيق، ب ق اع يلربهان الدين الالنكت الوفية مبا يف شرح األلفية . 8
 .8/528ص  .م 0221

 (.0/182ص )البن حجر  تالنك. 0
ةمع امللأ فهد لطباعة املصحف الشريف للدكتور علي بن عبد اهلل الصياح،  هود احملدثني يف بيان علل احلديثج. 4

 .1ص، باملدينة املنورة، بس
 .8/515، صهـ 8418ريوت، دار املعرفة، بفتح الباري البن حجر، . 3
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 طرق معرفة العلة: راني المطلب ال
 : وفيه أمور كثرية فأبرزها كما يلي 

 :ي ومخالفته غيره له بتفرد الراو المعرفة . 1
 قـرائن مـع لـه، غـريه ومبعالفة الراوي بتفرد إدراكها على ويستعان: "وذلأ كما قال ابن الصالح 

 حـديث دخـول أو املرفـوع، يف وقـف أو املوصـول، يف إرسال على الشأن هبذا العارف تنبه ذلأ إىل تنضم
. فيــه فيتوقــف يــردد أو بــه، فــيحكم ذلــأ، ظنــه علــى يغلــب حبيــث ذلــأ، بغــري واهــم وهــم أو حــديث، يف
 .8"فيه ذلأ وجد ما بصحة احلكم من مانع ذلأ وكل

 :في علوم الحديث  ة والممارسة الطويلةالفهم الدقيق والمعرفة الوسيع. 2
 .0في والفهم واملعرفة ال غرياحلجة فيه عندنا احل: "كما قال احلاكم 

 ث، ومعـرفتهميد من احلفاا لكثـرة ممارسـتهم للحـدحذاق النقا:  قاعدة مهمة:  قال ابن رجبو 

 ث فــالنيشــبه حــديث يفهمــون بــه أن هــذا احلــديث كــل واحــد مــنهم هلــم فهــم خــاص يــبالرجــال، وأحاد

ه يـف رجـعيا بعبـارة حتصـره، وامنـعـرب عنـه يث بـذلأ، وهـذا ممـا ال يـعللـون األحاديث فـالن، فيشـبه حـديوال 
 . 4مأهله إىل ةرد الفهم واملعرفة اليت خصوا هبا عن سائر أهل العل

 يؤتوهــا م" امللكـة" وهـذه:  مـن املعاصـرين (م8811-8183)وقـال عبـد الـرمحن املعلمـي اليمـين 
 يوخ،الشـــ أحاديــث وإحصــاء والكتابــة، والســماع، الطلــب، مــن طويلــة رحلــة حصــاد هــى وإمنــا فــراغ، مــن

 يف وابتـدائهم ووفيـاهتم، الـرواة والدة وتـواريخ وبلـداهنم، وأنساهبم، وألقاهبم، وكناهم، الرجال، أمساء وحفي
 بلــد؟ كــل يف مســع مــن البلــدان، يف الشــيوخ مــن ومســاعهم آخــر، إىل بلــد مــن وارحتــاهلم والســماع، الطلــب
 الـــراوي حيـــدث الـــذين شـــيوخال أحـــوال معرفـــة مث كتابـــه، وكيـــف مســـع؟ مـــن ومـــع مســـع؟ وكيـــف مســـع؟ ومـــ 
 ءهــؤال عــن النــاس مرويــات ومعرفــة التحــديث، يف وعــادهتم حتــديثهم، وأوقــات ووفيــاهتم، وبلــداهنم، عــنهم،
 .شرحه يطول مما ذلأ غري إىل هبا، واعتبارها عليها، الراوي هذا مرويات وعرض الشيوخ،

 بعوائـد واخلـربة التفصـيلية، اةالـرو  أحـوال سائر ومعرفة املروية، األخبار على االطالع سعة مع هذا
 والغلــــط، اخلطــــأ ومبظنــــات والكــــذب، التســــاهل إىل الداعيــــة وباألســــباب وأغراضــــهم، ومقاصــــدهم الــــرواة

                                                 

 .(82ص) مقدمة ابن الصالح. 8
 (.884ص )للحاكم  معرفة علوم احلديث .0
 (.8/814)البن رجب  شرح علل الرمذي. 4
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 الغضــب، عنــد الــنفس وامــتالك الفطنــة، ودقيــق الثاقــب، والفهــم التامــة، اليقظــة مــع هــذا .اخللــل ومــداخل
 .8ذلأ وغري واملعالف، املوافق مع واإلنصاف اهلول، مع امليل وعدم

                                                 

 .8/801، ص م 0282، 8دار طيبة، الرياض، طألمت أنس إبراهيم الصبيحي،  اجلياد النكت. 8
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 خطواا دراسة الحديث المعل: المطلب الرالث 

ــــدأ أوال جبمــــع طــــرق احلــــديث، والنظــــر فيهــــا ةتمعــــة ــــد مــــدار فيب ــــب رواهتــــا بتحدي ، ومعرفــــة مرات
ـــان حـــال املـــدار مـــن حيـــثاحلـــ املـــدار ويبـــني اخـــتالفهم  يـــذكر الـــرواة عـــن القـــوة والضـــعف، مث ديث، مث بي

هــذا هــو املــنهج املطــرد يف دراســة  .ويبــني  الــراجح وأســباب الرجــيح واتفــاقهم عنــه، مث يــوازن بــني الروايــات
 : وهي كالتايلبالتفصيل احلديث املعل خمتصرا، ونذكرها 

  : والنظر فيها مجتمعةجمع طرق الحديث . 1
 رواتــه اخــتالف يف وينظــر احلــديث طــرق مجــع إذا إال لغــريه وخمالفتــه الــراوي تفــرد معرفــة ميكــن الفــ
 وقد أشار أئمة احلديث النقاد إيل ذلأ  ،واتقاهنم وضبطهم

 .8الباب إذا م جتمع طرقه م يتبني خطأه: كما قال علي بن املديين 

   .0ةري آفات كث  مرة، فإن لهنيث  سياكتب احلد  :ني بن مع حيوقال 

 .4إذا أردت أن يصح لأ احلديث فاضرب بعضها ببعض: قال ابن املبارك 

 .3إذا م جتمع طرقه م تفهمه احلديث: وقال أمحد بن حنبل 

 .5السبيل إيل معرفة علة احلديث أن جيمع بني طرقه: وقال اخلطيب البغدادي 

 . 1قع الطر وحتصل معرفة ذلأ بكثرة التتبع ومج : ر وقال ابن حج

  : مدار الحديث وبيا  حاله تحديد. 2
املـدار وبيـان اخـتالفهم  ذكـر الـرواة عـنو  تحديد مدار احلـديث، والتعريـف بـه وبيـان حالـهلأ بوذ

 .حاهلم وبلداهنمو  عنه
                                                 

 .(88ص) مقدمة ابن الصالح. 8
  . (0/080)املرجع السابق . 0
 .س.حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض، ب. د: حتقيق اجلامع ألخالق الراوي للعطيب البغدادي، . 4
 .8132: ، الرقم 0/080ص
 (.0/085)املرجع السابق  .3
  (. 0/085)املرجع السابق . 5
ضيف اهلل الرحيلي،  عبد اهلل بن: حتقيق البن حجر،  األثر أهل مصطلح يف الفكر خنبة توضيح يف النظر نيزهة. 1

 .884ص ، هـ8300، 8مطبعة سفري، الرياض، ط
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 أن جيمـــع طرقـــه، فـــإن اتفقـــت رواتـــه واســـتووا ظهـــرت ســـالمته، وإن اختلفـــوا : وقـــال ابـــن حجـــر 
 .8ة، فمدار التعليل يف احلقيقة على بيان االختالفظهور العل  أمكن

ر يف اختالف السبيل إيل معرفة علة احلديث أن جيمع بني طرقه وينظ: قال اخلطيب البغدادي 
 .0رواته

  :وتفاوتهم  الرواة معرفة مراتب. 3
 من احلفي ومنيزلتهم يف اإلتقـان  اختالف رواته ويعترب مبكاهنمر يفوينظ: "... كما قال اخلطيب

 .4"والضبط

 ح بعضــهم علــى بعــض عنــد االخــتالف، إمــا يفيتــب الثقــات، وتــرجامعرفــة مر : "قــال ابــن رجــب 
معرفتـه  صـل مـنحيمـا يف الوقـف والرفـع ودـو ذلـأ، وهـذا هـو الـذي إسال، و واما يف الوصل واإلر  ،اإلسناد
 .3"ثيثرة ممارسته الوقوف على علل احلد، وك واتقانه

 : الموازنة بين الرواياا وبيا  الراجح وأسباب الترجيح. 4
 :ومنها  يف هذه اخلطوة أمور

 :  وأحكامهم في السند والمتنوال أهل العلم اعتبار أق :األمر األول 
أئمة العلل ونقـاده يف تعلـيلهم لألخبـار، وعـدم التسـرع يف الـرد علـيهم، وهـذا مـن بـاب  إتباعوهو 

النقــاد بنكارتــه، فيجــب  فــإذا وجــد حــديثا ظــاهره الصــحة، وقــد حكــم .اإلتبــاع احملمــود ال التقليــد املــذموم
 .ذه الرواية من سقمهاوعرفوا صحة ه حينئذ حتكيم قول النقاد، ألهنم مجعوا الطرق، وسربوا الروايات،

 -لـه يبتعل -هم ياألئمـة املرجـوع إلـ قـد حكـم إمـام مـن ثاا يحـد مـ  وجـدنا: " كما قال ابن حجر
ل القـول يـحيا صححه، وهذا الشافعي مـع إمامتـه ث إذيح احلديتصح فاألوىل إتباعه يف ذلأ كما نتبعه يف

وجــد يث ال يــ، وهــذا ح"ثيم باحلــدثبتــه أهــل العلــيث ال يه حــديــوف: "قــوليف ث يف كتبــهيأئمــة احلــد علــى
 توجــه حينئــذ فينبغــي صــححه غــريه وجــد إن فأمــا ،العلــة بإثبــات حيصــر  وحيــث املعلــل لــذلأ خمــالف مــنهم

                                                 

 (. 0/182)النكت البن حجر . 8
 (.0/085)للعطيب البغدادي  اجلامع ألخالق الراوي. 0
 (.0/085)السابق  املرجع. 4
 (.8/54)البن رجب  شرح علل الرمذي. 3
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 إلحــدل تــرجيح منــه يتبــني وم إشـارة العلــة إىل املعلــل أشــار إذا وكـذلأ .كالميهمــا بــني الرجــيح إىل النظـر
 8".الرجيح إىل حيتاج ذلأ فإن الروايتني،

ة يئـة نفسـانيكـنهم رده، وهميهجم علـى قلـبهم ال يأمر : "  ل األئمةيعن تعل سعاويقال ال كذاو 
 هقـــي، وابـــن عبـــد الـــرب الية، والبميـــث كـــابن خيز ي الفقـــه واحلـــدنيهلـــم عنهـــا، وهلـــذا تـــرل اجلـــامع بـــ معـــدل ال

ــــي ــــل ينكــــر عل ــــطــــالبهم الفقي، ورمبــــا حــــذوهم ذوحيــــشــــاركهم و يهم ب  ثيه أو األصــــويل العــــاري عــــن احلــــدي

ــــة، هــــذا  فيــــفــــاهلل تعــــاىل بلط... ح يل والتجــــر يهم يف التعــــديمــــع اتفــــاق الفقهــــاء علــــى الرجــــوع إلــــ باألدل

 له، والبحـــــــث عـــــــنيمـــــــارهم يف حتصـــــــتفرغـــــــوا لـــــــه، وأفنـــــــوا أع ث رجـــــــاال نقـــــــادايتــــــه أقـــــــام لعلـــــــم احلـــــــديعنا

النظــر يف  انمعــإو ءهــم، ار دهم واملشــي و يــ، فتقلنيتبهم يف القــوة واللــار غوامضــه، وعللــه، ورجالــه، ومعرفــة مــ
تـــواليفهم وكثـــرة ةالســـة حفـــاا الوقـــت مـــع الفهـــم، وجـــودة التصـــور ومداومـــة االشـــتغال ومالزمـــة التقـــوي 

 .0والتواضع يوجب لأ إن شاء اهلل معرفة السنن النبوية

علــــى االختصــــار، واإلمجــــال،  يف الغالــــب أن تعاليــــل األئمــــة لألخبــــار مبنيــــةال بـــد مــــن املعرفــــة بــــو 
أو " يشـبه حـديث فـالنحديث فالن "أو " و ه م  فالن"، أو "الصواب رواية فالن"  واإلشارة فيقولون مثالا 

كالمهـــم يف   وال يــذكرون األدلــة واألســباب الــيت دعــتهم إىل ذلــأ القــول ألنّ " يف حــديث دخــل حــديث"
لعلـة يفهمون الصناعة احلديثية والعلل واإلشارة فيدركون املراد مبجرد إشـارة اإلمـام ل الغالب موجه إىل أناس

 .وذكرها

 : مة للموازنة بين الرواياا المعلةمعرفة قرائن الترجيح التي طبقها األئ :األمر الراني 

ــ بعضــهم علــى بعــض عنــد االخــتالف، إمــا يف  معرفــة مراتــب الثقــات، وتــرجيح:  برجــ ال ابــنق
ن معرفتـه ا يف الوصل واإلرسال، وإما يف الوقـف والرفـع ودـو ذلـأ، وهـذا هـو الـذي حيصـل مـاإلسناد، وإم
 .(4) ل احلديثلثرة ممارسته الوقوف على دقائق عوإتقانه وك

والــذي جيــري علــى قواعــد احملــدثني أهنــم ال حيكمــون عليــه حبكــم مســتقل مــن  :روقــال ابــن حجــ
 .(3)القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن

                                                 

 (.0/188)البن حجر  النكت. 8
 (.8/018)للسعاوي  فتح املغيث. 0
 (.311-0/311) البن رجب شرح علل الرمذي .4

 (.0/111) البن حجر النكت .3
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ن تلأ الطـرق تفهم وتستنبط من صنيعهم، فم هبذه القرائن والطرق، وأحيانا واألئمة يصرحون أحيانا
 : والقرائن

 .الرجيح باحلفي واإلتقان والضبط -

 .الرجيح بالعدد والكثرة -

 .سلوك الراوي للجادة والطريق املشهور -

الرجــيح بــالنظر إىل أصــحاب الــراوي املقــدمني فيــه، وهــذه مــن أشــهر القــرائن املســتعملة يف كتــب  -
 .العلل

 .الرجيح باعتبار البلدان واتفاقها -

 . وغري ذلأ الرجيح باليزيادة -

ووجـــوه :  حجـــر خـــاص، قـــال ابـــن لـــه نقـــد حـــديث ائن الرجـــيح كثـــرية ال تنحصـــر فكـــلقـــر  واحلـــق أن
كــل حــديث يقــوم بــه تــرجيح   الرجــيح كثــرية ال تنحصــر وال ضــابط هلــا بالنســبة إىل مجيــع األحاديــث، بــل

م املتقـدمون يف ا ينهض بذلأ املمارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايـات، وهلـذا م حيكـخاص، وإمن
 (8).ا يقوم عندهم يف كل حديث مبفردههذا املقام حبكم كلي يشمل القاعدة بل خيتلف نظرهم حبسب م

                                                 

 (.0/180) البن حجر النكت .8
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 أسباب العلة: الرابع المطلب
 : ، فنذكرها خمتصرا 8واحد وعشرين سببا للعلة بالتفصيل قد ذكر أبو سفيان مصطفي باجو

 . ي مهما بلني يف احلفي والتثبت واالتقانمها أمران ال ينفأ عنهما الراو :  الخطأ والوهم .1

وهــــذا يف األســــامي والكــــين واأللقــــاب والنســــب بــــل والتالمــــذة والشــــيوخ والطبقــــة أو :  تشااااابه الاااارواة .2
 .تقارهبم يف ذلأ

فيـدخل علـي :   تشابه األسانيد وكررتها كررة يتعذر ضبطها ضابطا متقناا خالياا مان الغلاو والاوهم .3
 .ذا اإلسناد لذاك املنت أو العكس أو خيتلط عليه إسناد بآخر وهكذاالراوي إسناد يف آخر أو يقلب ه

 .ضبطا متقنا لعارض من العوارض أو لسبب من األسباب عدم ضبو الراوي لبعض مروياته .4

 .م وهو ال يشعرفريوي احلديث علي التوه: أ  تكو  اآلفة من غيره، وال يتنبه هو لذلك  .5

فــإن كــان املنفــرد عــن احلفــاا مــع ســوء حفظــه قــد ســلأ  ألهنــا أقــرب إيل األلســنة، :ساالوا الجااادة  .6
نــه، فإنــه ال يكــاد يرتــاب يف ومهــه وخطــأه، ألن الطريــق املشــهور واحلفــاا و الطريــق املشــهور، واحلفــاا خيالف

وأبـو حـا  كثـريا مـا يعلـل احلـديث مبثـل هـذا وكـذا غـريه مـن . خيالفونه، فإنه ال يكاد يرتاب يف ومهـه وخطـأه
 .األئمة

 .فيحدث أحيانا من حفظه فيهم، وهو ال يشعر :يعتمد علي ضبو الكتاب  كو  الراوي .7

ألنـه أمـر ال ينفـأ عنـه : كو  الراوي يتكل علي حفظه لشدة وثوقه به فيحدث من حفظاه فايهم  .8
 .من يعتمد علي ضبط الصدر

 . فيطول عهده بالكتاب، فيقع يف الوهم وهو ال يشعر: كو  الرقة قليل المعاهدة لمروياته  .9

 .ذاكر الرقة بالحديث، فيظن أنه سمعه، فيحدث به واهماأ  ي .11

ه واهماا أو يادخل علياه باأ  ينظر الراوي في كتاب غيره، فيعلق منه فاي ذهناه شايف، فيحادث  .11
 .حديث من حديره في حديث مما نظر فيه ولم يسمعه

                                                 

وما  843ص م، 0225، 8دار الضياء، طنطا، طالعلة وأجناسها عند احملدثني ألمت سفيان مصطفي باجو . 8
 .بعدها
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يـدخل  :أ  يكو  الاراوي يعتماد علاي ضابو الكتااب، فيحادث مان كتاباه فايهم وهاو ال يشاعر  .12
الكتابـة طـط   سـرعة الكتابـة حـال السـماع أوم علي من يعتمد ضبط الكتاب من عدة جهـات، مـثالالوه

 .أو عدم مقابلة كتابة باألصل  دقيق أو الكتابة تعليقا

 .لحديره علي هيئة يدخلها الخلل عادة تحمل الراوي .13

يحا أو أ  يخطااأ الااراوي فااي روايااة الحااديث بااالمعني لقلااة درايتااه أو لعاادم فهمااه لااه فهمااا صااح .14
 .ومن مث منع مجاعة من الرواية باملعين: لطول عهده بسماعه أو غير ذلك 

 .فيعتصره أختصارا خمال: أ  يخطأ الراوي في اختصار الحديث  .15

فيــدخل عليــه حــديث يف حــديث، أو جيعــل مــنت  : أ  ينتقاال ذهاان الااراوي ماان حااديث إلااي آخاار .16
 .هذا إلسناد ذاك

 .التحمل في حال األسفار والرحل .17

يروي عنهم حديثا واحدا، ويكـون بـني حـديثهم اخـتالف، : مع الراوي بين شيخين فأكرر أ  يج .18
 .فيحمل أحدمها علي اآلخر، فيتبني جبمع الطرق أهنما خمتلفان

أن ال يالزم الطالب الشيخ مالزمة طويلة ألكنه من التمرس علـي حديثـه ومعرفتـه معرفـة تامـة وخربتـه  .19
 .مبرويات شيعه

أحاديث رواها عن شيعه مع أحاديث رواها عن شـيخ آخـر، أو  ـتلط عليـه  أن خيتلط علي الراوي .21
 .أحاديث مسعها من شيخ واحد، فال يهتدي للتميييز بينها، فريويها علي التوهم

 .أن يكون بني متنني تقارب يف اللفي، فيدخل عليه أحدمها يف اآلخر .21
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 أقسام العلة :  المطلب الخامس
 :وهلا أقسام 

 -وهي تنقسم إيل قسمني: لها العلة باعتبار مح .1

أي تقع العلة يف املنت، مثال دخول مـنت يف آخـر أو زيـادة لفظـة غريبـة يف املـنت أو : علة متنية  . أ
 .كالم غريهإدراج يف كالم النيب 

زيــادة راو يف الســند أو دخــول ســند يف آخــر أو  ، مــثالأي تقــع العلــة يف الســند:  علااة سااندية  . ب
 .من السند سقوط راو اشتباه راو بآخر أو

ع العلــة يف الســند واملــنت معــا وهــي مــا تركــب مــن األنــواع الســابقة، ولكــن أكثــر مــا تقــع وقــد تقــ 
 .العلة يف السند

 

 -وهي تنقسم إيل قسمني :العلة باعتبار ظهورها وخفائها . 2
أي تقع العلة يف املنت، مثال دخول منت يف آخـر أو زيـادة لفظـة غريبـة يف املـنت أو :  علة جلية . أ

مثال التعليل باالنقطاع الظـاهر والتعليـل باالنقطـاع الظـاهر . كالم غريهراج يف كالم النيب إد
 .والتعليل باجلهالة

زيــادة راو يف الســند أو دخــول ســند يف آخــر أو  ، مــثالأي تقــع العلــة يف الســند:  علااة خفيااة  . ب
 .د وهلا أنواع وأجناس كما سيأيتسقوط راو من السن اشتباه راو بآخر أو

 .وعلة غير قادحة علة قادحة -قسمني وهي تنقسم إيل: لعلة باعتبار قدحها وعدمه ا. 3
يقـع  مث قد تقع العلة يف إسناد احلديث وهو األكثر، وقد تقـع يف متنـه، مث مـا: "قال ابن الصالح

 يقــدح يف يف اإلســناد قــد يقــدح يف صــحة اإلســناد واملــنت مجيعــاا، كمــا يف التعليــل باإلرســال والوقــف، وقــد
 8."حة اإلسناد خاصة من غري قدح يف صحة املنتص

أو تقــــدح فيهمــــا، أو ال تقــــدح فيهمــــا  فتقــــدح فيـــه دون الســــند، العلـــة إمــــا أن تكــــون يف الســــندف
مطلقــا، فهــي ثالثــة أنــواع، وقــد تكــون يف املــنت فتقــدح يف الســند فقــط أو فيهمــا معــا، أو ال تقــدح فيهمــا 

 . مطلقا، فهذه ثالثة أنواع أخري
                                                 

 .(82ص) مقدمة ابن الصالح. 8
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 :علي هذا ستة، كما ذكر ابن حجر يف النكت علي كتاب ابن الصالح وغريه وهي فاألنواع 

كروايــة املــدلس بالعنعنــة، فهــذه علــة، مث عثــر علــي تصــرحيه   :علااة فااي ااسااناد وال تقاادح مطلقااا : األول 
 . بالسماع، فتبني أن هذه العلة ال تقدح

 .ثقة براو ثقة كإبدال راو: علة في ااسناد وتقدح فيه دو  المتن : الراني 

ا فــإن حــدث هــذ .بــراو ثقــة راو ضــعيفكإبــدال :  علااة فااي ااسااناد وتقاادح فيااه وفااي المااتن : الرالااث 
  .وتبني الوهم فيه استليزم القدح يف املنت أيضا، إن م يكن له طريق أخري صحيحة

كـل : ه لـختالف ألفـاا احلـديث مـع إمكـان اجلمـع، ومثاكـا: علة فاي الماتن وال تقادح فيهماا : الرابع 
اجلميــع إىل معــىن واحــد،  وقــع مــن اخــتالف ألفــاا كثــرية مــن أحاديـث الصــحيحني إذا أمكــن اجلمــع رد مـا

 .فإن القدح ينتفي عنهما

يرويـه راو بــاملعين الـذي ظنـه يكــون خطـأ، واملــراد  كمـا: علاة فااي الماتن وتقاادح فاي ااسااناد : الخاامس 
 .اوي فيعلل اإلسنادبلفي احلديث غري ذلأ، فإن ذلأ يستليزم القدح يف الر 

 .يقدح فيهماكرواية منت بلفي يستغرب ف:  تقدح فيهما جميعاااسناد علة في المتن و : السادس 

علمــــاء  فاحلاصـــل أن كــــل اخـــتالف علــــى الـــراوي داخــــل يف علـــم العلــــل بصـــنيع مــــن ســـلف مــــن
أمــــا إدخــــال و . أم املــــنت  احلــــديث وعللــــه ، ســــواء كــــان االخــــتالف قادحــــاا أم ال ، وســــواء كــــان يف الســــند

حيــث األصــل ، وألن االصــطالح م يســتقر  روايــات الضــعفاء يف كتــب العلــل فــألن هــذا يســمى علــة مـــن
ــــأ تــــأثري يف الــــنهج العلمــــي  وال مشـــــاحة يف، بعــــد ، واألمــــر ســــهل االصــــطالح ، إن م يرتــــب علــــى ذل
 يف شـ  –معلـوم  كمـا هـو  –إىل تنويـع العلـم وتقسـيمه مـن مسـات العصـور املتـأخرة  التطبيقـي ، واحلاجــة

 8.واإلنكار على هذا فيه تشديد العلوم ،

  

                                                 

 .00ص ، هـ 8305، 8دار احملدث، طر عادل عبد الشكور اليزرقي، للدكتو  قواعد العلل وقرائن الرجيح. 8
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 أجناس العلة: س المطلب الساد
احلــاكم النيســابوري يف كتابــه معرفــة علــوم احلــديث حيــث  8عــن أجنــاس العلــة أول مــن حتــدث 

 4مث جــاء بعــده البلقيــين. ، لكنــه م يصــرح هبــا بــل ســاق لكــل جــنس مثــاال يــدل عليــه0ذكــر عشــرة أجنــاس
فنقالها عنه مع التوضيح والبيان، مث جاء األمري الصنعاين فلعص ما ذكراه يف كتـاب توضـيح  3يوالسيوط
 -فنذكرها خمتصرا . 5األفكار

 .عنه رول ممن بالسماع يعرف ال من وفيه الصحة ظاهره السند يكون أن :االول

 .الصحة ظاهره وجه من ويسند احلفاا الثقات رواه وجه من مرسال احلديث يكون أن :الراني

 عـن املـدنيني كرواية رواته بالد الختالف غريه عن ويروي صحامت عن حمفوظا احلديث يكون أن :الرالث
 .الكوفيني

 وال بــل صـحته يقتضــي مبـا بالتصــريح الـوهم يقــع تـابعي عــن فـريوي صــحامت عـن حمفوظـا يكــون أن :الراباع
 .جهته من معروفا يكون

 .حمفوظة أخرل طرق عليه دل رجل، منه وسقط بالعنعنة رول يكون أن :الخامس

 .اإلسناد قابل ما عنه احملفوا ويكون وغريه باإلسناد رجل على خيتلف أن :السادس

 .جتهيله أو شيعه تسمية يف رجل على االختالف :السابع

 .معينة أحاديث منه يسمع م لكنه منه ومسع شعصا الراوي أدرك :الرامن

 بنـاء - فيقـع الطريـق، تلـأ غـري مـن حـديثا رجاهلـا أحـد يـروي معروفـة، طريـق للحديث تكون أن :التاسع
 .الوهم يف -اجلادة على

 .وجه من وموقوفا وجه من مرفوعا احلديث يروي أن :العاشر

                                                 

 (.8/84)للدكتور عبد اهلل بن حممد حسن دمفو  منهج اإلمام اليزهري املعلة. 8
 (.881-884ص ) للحاكم معرفة علوم احلديث. 0
 .881ص ، م 8813عائشة عبد الرمحن، دار الكتب املصرية، القاهرة، . د: حتقيق للبلقيين،  حماسن االصطالح. 4
  .8/051، ص أبو قتيبة نظر حممد الفاريامت، دار طيبة، ب،س: حتقيق للسيوطي،  تدريب الراوي. 3
أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت، : حتقيق للصنعاين،  توضيح األفكار. 5
   .0/08، ص م8881، 8ط
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ـــاجو أبـــومث ذكـــر الباحـــث    .8 ســـة وعشـــرين أجناســـا مـــع األمثلـــة ونـــذكرها خمتصـــرا ســـفيان مصـــطفي ب
 ه مـــــدرجاا يـــــ بظـــــاهره مـــــن وقـــــف علريتغـــــيه، فيـــــس فيث مـــــا لـــــيدرج الثقـــــة يف احلـــــديـــــأن  :الجااااانس األول

 .صححهيف

 .ث آخريث يف حديدخل على الثقة حديأن  : الجنس الراني

 .أن يكون بني متنني تقارب فينتقل ذهنه من حديث إيل آخر :ث الجنس الرال

 .هيست فيث لفظه أو مجلة ليد الثقة يف منت حدييز يأن  : بعاالجنس الر 

 .فعهري هم بعض الرواة الثقات فيث موقوفا على صحامت فيكون احلديأن   :س الجنس الخام

 .صلهيهم بعض الثقات فيث يف أصله مرسالا فيكون احلديأن   :س الجنس الساد

 .اا فأكثر ومهيو ار  د أحد الثقات يف السندييز يأن  :ع الجنس الساب

 لســــالمته صــــبح احملــــدث الســــند النــــاقصيف يــــاســــقطه رو يوي بالســــند، فاقصــــر الــــر يأن  : الجاااانس الرااااامن

 .عهيخ شيعن ش ار خ مكثيالظاهرة وامها، وخصوصا إذا كان الش

 س لـــه شـــاهد،يه، ولـــيـــتـــابع عليث أو لفظـــه يف مـــنت أو ســـند م يوي حبـــداالـــر تفـــرد يأن  : الجااانس التاساااع
 .بة يف أمرهيأوجب ر 

 .ادة يف سنده أو متنه خمالفا لألوثقيشذ بيز يثا فيروي الثقة حديأن  : الجنس العاشر

 شــذ أحــد الثقــات بإســناد لــهيق أو طــرق حمفوظــة فيــث مــن طر يروي احلــديــأن  :لحااادي عشاارالجاانس ا
 .ه باقي احلفاايالف فخي

 علــى غــر مــن وقــفيه وامهــاا، فيــو ري قلــب علــى الثقــة ســند أو مــنت حــديث فنيأن :  الجاانس الراااني عاشاار
 .س األمر كذلأيظاهره صحته، ول

 علــــى ه مصــــحفايــــو ري آخر، أو لفــــي بــــآخر، فو بــــار تصــــحف علــــى الثقــــة يأن  : الجاااانس الرالااااث عشاااار

 .يز علته إال جبمع الطرقيه، وال تتميغر بظاهر سنده الواقف عليالتوهم، ف

ه يـوقـف عل تـوهم مـني، فراه خمتصـيـو ري ف ال،خمـ ار ث اختصـايتصـر الثقـة احلـدخيأن  :ر باع عشااالجانس الر 
 .صحته لثقة نقلته واتصاله

                                                 

 (.وما بعدها 011ص )ني ألمت سفيان مصطفي باجو العلة وأجناسها عند احملدث: انظر . 8
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 .عطئ يف لفظهيباملعىن ف ثيروي الثقة احلديأن  :الجنس الخامس عشر

 ه إمـــا التفـــاقهم يف االســـم أو تقـــارهبم يف ذلـــأ أوري وي بغـــاالـــر  شـــتبه اســـميأن  :الجااانس الساااادس عاشااار

 .س كذلأيه صحته وليظن من وقف علي، ف ذلأريغ

  جبمــــع الطــــرق أنــــه منيتبــــيثا بســــند ظــــاهره الصــــحة مث يروي الثقــــة حــــديــــأن  :رالجاااانس السااااابع عشاااا

 .خر، متعارضة متدافعةآنبغي، فرواه بألفاا يما ضبط بسنده أو متنه كي

 وهـم ث بعضـهم علـىيحمـل حـديوخ عـدة لـه فيات شـيـ روانيوي بـاالـر  مـعجيأن :  الجنس الراامن عاشار
 .لوهمقع يف ايبعض ف

 كـــــون احملفــــوا عــــن صـــــحامتية الصــــحامت و يوي الثقـــــة يف تســــماطــــأ الــــر خيأن  : الجاااانس التاسااااع عشااااار

 .آخر

 روليــــــق أو طـــــرق مث يـــــة صــــــحامت مـــــن طر يـــــث حمفوظـــــاا مـــــن رواياحلــــــدكـــــون يأن  : الجااااانس العشااااارو 

 .ستغرب من ذلأ الوجه خاصةيعن ذلأ الصحامت من وجه آخر 

وهم يــ، فاز اء جتــو يذكر يف ضــمنه أشــيــد أصــله و يــر يث يوي احلــداروي الــر يــأن :  الجاانس الواحااد والعشاارو 
 .هرهاعلى ظا أهنا

 .هتنبــه لــيوقعــه يف الــوهم وال يشــبهه مــن الســند لثقــة حــرف أو لســقط يأن :  الجاانس الراااني والعشاارو 

آخـر  جعل ذلأ السند ملـنتيه بعض الثقات فيو ري كون املنت لسند ما فيأن  :  الجنس الرالث والعشرو 
 .س لهيل

 ه مــــن نفــــسيــــهم يف لفظــــه منــــه الشــــتباهها عليثا فــــيروي الثقــــة حــــديــــأن :  بااااع والعشاااارو االجاااانس الر 

 .ثياحلد

 ه عنـــه،يـــو ري ث فيبـــآخر ذكـــر يف نفـــس احلـــد راووي اشـــتبه علـــى الـــر يأن :  والعشااارو  خاااامسالجااانس ال

 .تهيث من روايس احلديول
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 أهمية علم العلل:  المطلب السابع
 :منها نكتفي بذكر بعض األقوال وفيه أقوال احملدثني كثرية، 

 أكتـــب أن مـــن إيل أحـــب -عنـــدي هـــو-حـــديث علـــة أعـــرف ألن: " مهااادي بااان الااارحمن عباااد لاقـــ .8
 .0"ك هانة اجلهال عند للحديث إنكارنا: " وقوله ،8"عندي ليس ثاحدي عشرين

 .4"سنة أربعني بعد حديث علة أدركت رمبا: "المديني بن علي وقال .0
 معرفـة منـه النـوع هـذا: احلـديث علـوم مـن والعشـرين السـابع النـوع ذكـر: " اهلل عباد أباو الحاكم وقال. 4
 مـن احلـديث علـل معرفـة فـإن"…"والتعـديل واجلـرح سـقيموال الصحيح غري برأسه علم وهو احلديث، علل
 .3"العلوم هذه أجل
 األحاديـث فمـن: "أيضـا وقـال ، 5"احلديث علم أنواع أجل العلل معرفة: " البغدادي الخطيب وقال. 3
 .1"البعيد اليزمن ومضي الشديد، النظر بعد إال عليها يوقف فال علته  فى ما
 وإمنــا وأشــرفها، وأدقهــا احلــديث علــوم أجــل مــن احلــديث علــل عرفــةم أن اعلــم: " الصااالح اباان قــالو . 5

 .1"الثاقب والفهم واخلربة احلفي أهل بذلأ يضطلع
 الصـــدوق الثقــة حـــديث مــن يضـــعفون: "-أهنــم احلـــديث أهــل عـــن- تيميااة ابااان اإلســـالم شــيخ وقــال. 1

 مــن وهــو" احلــديث علــل علــم" هــذا ويســمون هبــا يســتدلون بــأمور فيهــا غلــط أنــه هلــم تبــني أشــياء الضــابط
 1"فيه وغلط ضابط ثقة رواه قد احلديث يكون حبيث علومهم أشرف
 وال ذاقــه مــن بــه يقطــع القلــب يف اهلل يقذفــه ونــور ذوق وعللــه الشــأن هــذا ومعرفــة: " القاايم اباان وقــال. 1

 اليسـت ومعرفـة ذوق فيـه ألربابـه الـدراهم كنقـد وهـذا بـه، لـه شـعور ال الـذوق هـذا لـه لـيس ومن فيه، يشأ

                                                 

 ( .8/82) حا  أمت بنال احلديث علل. 8
 (.0/885)للعطيب البغدادي  اجلامع ألخالق الراوي. 0
 (.0/888)املصدر السابق . 4
 (.881، 880ص ) للحاكم معرفة علوم احلديث. 3
 (.0/083)اجلامع ألخالق الراوي للعطيب البغدادي . 5
 (.0/051)السابق  املصدر. 1
 .(82ص) مقدمة ابن الصالح. 1
 (.454-84/450)البن تيمية  ةموع الفتاوي. 1
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 قـال إهلـام، احلـديث معرفـة إن: مهـدي بـن الـرمحن عبد قال: منري بن اهلل عبد بن حممد قال العلماء، لكبار
 8"جواب له يكن م قلت؟ أين من:  له قلت لو صدق: منري ابن
 اهلل منحــه مــن إال بــه يقــوم وال مســلكا، وأدقهــا احلــديث، أنــواع أغمــض الفــن وهــذا: " العالئااي وقــال. 1

 هـذا أئمـة أفـراد إال فيـه يـتكلم م وهلـذا ثاقبـة، ومعرفـة الـرواة، ملراتب وإدراكا حاويا، واطالعا غايصا، فهما
 0"وأمثاهلم حا  وأمت زرعة، وأمت والبعاري، املديين، كابن وحذاقهم الشأن
 وأول جــدا، احلــديث أهـل مــن قليـل أفــراد احلـديث بعلــل العـارفون النقــاد فاجلهابــذة: " رجاب اباان قـال. 8
 شــعبة، عنــه ذلــأ وأخــذ الســعتياين، أيــوب خلفــه مث ســريين، ابــن احلــديث نقــد يف الكــالم يف تهراشــ مــن

 وأخــذ معــني، وابــن املــديين بــن وعلــى أمحــد: عنهمــا وأخــذ مهــدي، وابــن القطــان حيــ : شــعبة عــن وأخــذ
! هـذا يفهـم مـن قـل: يقـول زمانـه يف زرعـة أبـو وكـان حـا ، وأمت زرعـة وأمت داود وأمت البعـاري: مثل عنهم
 قـال زرعـة أبـو مـات وملـا هـذا، حيسـن مـن جتـد مـن أقـل فمـا واثنـني واحـد مـن هـذا رفعـت إذا! هـذا أعـيز ما
 حيسـن واحـد بـالعراق وال مبصـر بقي ما - زرعة أبا: يعين - املعىن هذا حيسن كان الذي ذهب: حا  أبو
 مـنهم مجاعـة هـؤالء بعد اءوج ال،: قال هذا؟ يعرف واحد اليوم يعرف: زرعة أمت موت بعد له وقيل هذا،

 أبـو قـال حـ  ذلـأ معرفـة يف بـارع هو من بعدهم جاء من وقل والدارقطين، عدي وابن والعقيلي النسائي
 .4 "أعلم واهلل عدم، بل هذا يفهم من قل: املوضوعات كتابه أول يف اجلوزي بن الفرج
 اهلل رزقـه مـن إال به يقوم وال ،وأدقها احلديث علوم أنواع أغمض من وهو: املعلل: "حجر ابن وقال. 82
 فيـه يـتكلم م وهلـذا واملتـون، باألسـانيد قويـة وملكـة الـرواة، مبراتـب تامـة ومعرفة واسعا، وحفظا ثاقبا، فهما
 وأمت شـيبة، بـن ويعقـوب والبعـاري، حنبـل، ابـن وأمحـد املديين، بن كعلي الشأنمل هذا أهل من القليل إال

 3.."زرعة وأمت حا ،
هـي مـا ال بـد منهـا للمشـتغلني باحلـديث يف هـذا اليزمـان،  نظرياا وعملياا علل احلديث فمعرفة علم 

مــن اخللـل الواقــع يف كـالم املعاصــرين علـى األحاديــث نتيجـة للقصــور يف علـم العلــل  اكثـري ألنـه ال شــأ أن  
وعــــدم الــــتفطن لدقائقــــه، وهــــذا مــــن أكــــرب أســــباب التنــــافر واالخــــتالف يف احلكــــم علــــى األحاديــــث بــــني 

 .عاصرين وكبار النقاد املتقدمنيامل
                                                 

، 8حائل، ط -مشهور بن حسن بن حممود بن سلمان، دار األندلس، السعودية: حتقيق البن القيم،  الفروسية. 8
 .045ص ، م8884

 .(0/111) الصالح ابن كتاب على النكت. 0
، بريوت، مؤسسة الرسالة، إبراهيم باجس -شعيب األرناؤوط: احملقق، احلنبلي بن رجبال واحلكم العلوم جامع. 4
 .821-0/821 ص، م0228، 1ط
 (80ص )البن حجر  األثر أهل مصطلح يف الفكر خنبة توضيح يف النظر نيزهة. 3
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 المؤلفاا في العلل:  المطلب الرامن
 للعلـل املبينـة الكتـب تقسيم وميكن التأليف يف الطرائق ومتعددة كثرية، الفن هذا يف املؤلفات إن

 :8قسمني إىل

 : لبيانها مفردة غير للعلل مبينة كتب: األول القسم
 واجلــرح الرجــال، ومعرفــة الســؤاالت كتــب مــن كثــري القســم هــذا ومــن وغريهــا، العلــل بيــان ففيهــا

 تعــد الــيت الكتــب ومــن الكتــب، مــن وغريهــا والســنن التعــريج، وكتــب والبلــدان، التــواريخ وكتــب والتعــديل،
 الكــربل والســنن الرمــذي، وســنن للبعــاري، واألوســط الكبــري، التــاريخ: األحاديــث علــل ذكــر مظــان مــن

 وســـنن عـــدي، البـــن والكامـــل للعقيلـــي، الكبـــري والضـــعفاء ي،للطـــرب  اآلثـــار وهتـــذيب للنســـائي، والصـــغرل
 عسـاكر، البـن دمشـق وتـاريخ للبيهقـي، الكـربل والسـنن األصـبهاين، نعـيم ألمت األوليـاء وحليـة الدارقطين،
 .يطول وتعدادها واألبواب، الراجم أثناء العلل تذكر اليت الكتب من وغريها

 األحاديــــث، بتعليــــل - الغالــــب يف - مليئــــة جــــالالر  لنقــــد املصــــنفة الكتــــب أن علــــى هنــــا وينبــــه
 وهـذان العلـل، وعلـم الرجـال علـم بـني التـام الـتالزم يوضـح وهـذا الرجـال، بنقـد مليئـة العلـل كتـب وكذلأ
 اخللـل وظهـور ،"احلـديث علـل علـم" هـو املرويـات يف اخللـل فظهـور بينهـا واملوازنـة الطرق مجع  رة العلمان

 ".جالالر  علم" هو وضبطه الراوي يف

 : أيضا قسمين على وهذه الحديث، علل لبيا  مفردة كتب: الراني القسم
 :  مرتبة غير ولكنها الحديث علل لبيا  مفردة كتب( 1)

 كما رجب ابن ذلأ ذكر وغريهم، وحي  املديين، بن وعلي القطان، حي  عن املنقولة كالعلل
 لبيان مفردة رجب ابن قال كما فهي والعلل، الرجال معرفة جتمع اليت الكتب غري هذه أن ويبدو تقدم،
 .العلل

 :  الحديث علل لبيا  ومرتبة مفردة كتب( 2)
 : الرتيب حيث من مناهج عدة الكتب هذه ا ذتو 

 بكـــر ألمت والعلـــل للرمـــذي، والعلـــل حـــا ، أمت ابـــن كعلـــل:  األباااواب علاااى مرتباااة كتاااب - أ
 .اخلالل

                                                 

 (.وما بعدها 30ص )مت عمر الصياح د احملدثني يف بيان علل احلديث ألجهو . 8
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 يعقــوب ومســند املــديين، بــن علــي ومســند الــدارقطين، كعلــل:  المسااانيد علااى مرتبااة كتااب - ب
 ،8"معللــة مســانيد شــيبة بــن ويعقــوب املــديين ابــن صــنف وقــد: "رجــب ابــن قــال شــيبة، بــن

 البــــيزار مســــند هبمــــا ويلتحــــق ، 0"احلــــديث لعلــــل موضــــوعان احلقيقــــة يف ومهــــا: "أيضــــا وقــــال
 .املاسرجسي ومسند

 الــذين الكبــار األئمــة مــن يكــون الغالــب يفو :  معااين راو حااديث علاال لبيااا  مفااردة كتااب - ا
 ومـن -وتعـديال جرحـا النقـاد بـني كبـريا اختالفـا فـيهم املعتلف الرواة من أو حديثهم، جيمع
 حـديث علـل" وكتاب حبان، وابن والنسائي، للذهلي،" اليزهري حديث علل" كتاب: ذلأ
 .املديين بن لعلي" عيينة ابن

 جـــدا املشـــهورة كتـــبال مـــن يكـــون الغالـــب ويف:  معاااين كتااااب علااال لبياااا  مفاااردة كتاااب - ث
 وكتـــاب الشـــهيد، البـــن" مســـلم صـــحيح علـــل" كتـــاب: ذلـــأ ومـــن -واملوطـــأ كالصـــحيحني

  .للدارقطين" علة وله الصحيحني يف أخرج ما وهو التتبع"
" األســانيد متصــل يف امليزيــد ألييــيز: "ذلــأ مــنو :  العلاال أنااواو ماان نااوو لبيااا  مفااردة كتااب - ج

 العلــل ذكــره عنــد- الســعاوي وقــال لعطيــب،ل وكالمهــا" النقــل يف املــدرج للوصــل الفصــل"و
 واملـــدرج كـــاملقلوب خـــاص لقـــب لـــه مـــا الكتـــاب هـــذا مـــن شـــيعنا أفـــرد وقـــد: "-للـــدارقطين
 .4"مستقل تصنيف يف اجملردة العلل وجعل مفرد، تصنيف يف منها كال فجعل واملوقوف

 طرقـه وذكـر التـابعني مـن السـتة حـديث" ككتـاب:  معاين حاديث علاة لبياا  مفاردة تبك - ح
 .للعطيب" وجوهه واختالف

  :المالحظة 
 الكتـب مـن النـوع هـذا فقـد أن ويظهـر أقـل، واملطبـوع قليـل، خمطوطـا العلل كتب من املوجود إن

 .3وغموضه العلل علم لصعوبة وذلأ هبا، االهتمام لعدم قدمي

                                                 

 (.8/435) البن رجب مذيالر  علل شرح. 8
 (.0/180) املرجع السابق. 0
 (4/484) للسعاوي املغيث فتح. 4
 (.31-35ص )جهود احملدثني يف بيان علل احلديث ألمت عمر الصياح . 3
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 أبـو قـال: "-وغـريه العلـل يف املـديين بـن علـي كتـب مـن عـدد ذكـر بعـد- البغدادي اخلطيب قال
 حســـب،  ســـة أو أربعـــة علـــى إال منهـــا شـــيء علـــى نقـــف وم انقرضـــت قـــد الكتـــب هـــذه ومجيـــع: ربكـــ

 هـذه فيلسـوف املـديين بـن علـي وكـان ضـعمة، فوائـد وانقطـاع مجـة، علـوم ذهاب انقراضها يف إن ولعمري
 الكتــب هــذه مثــل :…هلديــ مثــواه وأكــرم عليــه اهلل رمحــة وخطيبهــا احلــديث طائفــة ولســان وطبيبهــا الصــنعة

 أحـرارهم، وخيلـدوها ألنفسـهم ويكتبوهـا العلـم، أهـل فيهـا ويتنـافس النسخ، هبا يكثر أن جيب كان جلليلةا
 عنــه ورغبــتهم فيــه وزهــدهم وفضــله العلــم حملــل الــبالد تلــأ أهــل معرفــة قلــة إال ذلــأ مــن املــانع أحســب وال

 .8"أعلم واهلل به بصريهتم وعدم

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(423-0/420) للعطيب البغدادي الراوي ألخالق اجلامع. 8
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 :وفيه مبحثان 

 .اإلمام عمرو بن دينار ةترمج:  المبحث األول

 .دراسة مرويات عمرو بن دينار املعلة باالختالف عليه:  المبحث الراني
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 ترجمه اامام عمرو بن دينار:  المبحث األول

 : وفيه مطلبان

 الذاتيةالسيرة : المطلب األول

 :سمه ونسبه ا

هو اإلمام احلافي عمرو بن دينار املكي، أبو حممد األثرم اجلمحي مويل موسي بن باذام مويل 
0وكان من أبناء الفرس. 8بين مجع، ويقال مويل باذان مويل بين خميزوم

. 

ومن االنتباه أن هناك آخر من احملدثني باسم عمرو بن دينار ولكنه البصري وامسه الكامل 
.و بن دينار أبو حي  البصري قهرمان آل اليزبري موالهم األعورعمر 

4
 

 : والدته 

5سنة ست وأربعني أو دوها 3ولد يف إمرة معاوية
.  

 :علمه ومنزلته 

                                                 

 8882، 8عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، طحممد عبد القادر ، البن سعد الطبقات الكربي: انظر ترمجته يف . 8
حبواشي حممود خليل، طبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، ، للبعاري ، التاريخ الكبري1/08، ص م
دار الكتب العلمية، بريوت، طبعة مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثمانية ، البن حبان ، الثقات1/401، ص س.ب

بشار عواد معروف، /د: حتقيق ، للميزي ،  هتذيب الكمال5/811، ص هـ8814، 8اهلند، ط حيدرآباد، دكن
، 8دار الكتب العلمية، بريوت، ط، للذهيب ، تذكرة احلفاا00/5، صهـ8812، 8مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

حممد : حتقيقالبن حجر،  تقريب التهذيب البن حجر، (5/422)للذهيب  ، سري أعالم النبالء8/15، ص م8881
 0220، 85دار العلم للماليني بريوت، ط، لليزركلي ، األعالم308ص  ،م8811، 8عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط

مكتبة العبيكان، الرياض، ، ، الرجال الستة الذين تدور عليهم أسانيد احلديث إلبراهيم علي آل كليب5/11 ، صم
 .وغريها من الكتب  833-888، ص م0228، 8ط
 (.420، 5/422)للذهيب  النبالء سري أعالم. 0
 (.308ص )تقريب التهذيب البن حجر ، (1/408)للبعاري  التاريخ الكبري. 4
 (.5/422)للذهيب  سري أعالم النبالء. 3
 (8/11)للذهيب  تذكرة احلفاا. 5
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8كان من احلفاا املقدمني وأف  مبكة ثالثني سنة: شيخ احلرم يف زمانه وقال احلاكم كان
. 

أحرج على من يكتب عين، فما كتبت عن أحد : "ويقول وعين كغريه باحلفي، وم يعتمد على الكتابة،
 0.شيئاامل بل كنت أحتفي

 : طبقته 

هو كان من كبار التابعني بال خالف، حيث أنه مسع ابن عباس، وجابر بن عبد اهلل، وجبالة بن 
 .وغريهم 4عبدة وأنس بن مالأ وأبا الشعثاء وغريهم من الصحابة كما ذكر الذهيب

3قة الرابعة وقال ثقة وثبتوعده ابن حجر يف الطب
 

  : شيوخه

حديثا وأكثر ما أخذ من الصحابة مباشرة ( 82: )عدد مروياته يف الكتب الستة وملحقاهتا
 ( .حديثا 83)وعبد اهلل بن عمر ( حديثا 05)بن عباس اهلل وهو عبد 

5 .الصحابة، والتابعون: شيوخه الذين رول عنهم قسمان
 

 :مأما أشهر شيوخه من الصحابة، فه

بن صحامت غيزا تسع عشرة غيزوة ومات باملدينة بعد اصحامت ) جابر بن عبد اهلل األنصاري  .8
 .1(السبعني وهو ابن أربع وتسعني 

أحد املكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة، فكان ) عبد اهلل بن عباس  .0
 .1(يسمى البحر واحلرب لسعة علمه

 .1(رين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا لألثرأحد املكث) عبد اهلل بن عمر  .4

                                                 

 (.5/428)سري أعالم النبالء للذهيب . 8
 (.5/422) املرجع السابق. 0
 (8/11)تذكرة احلفاا، للذهيب . 4
 (.308ص )تقريب التهذيب البن حجر . 3
 (.1-00/1)هتذيب الكمال للميزي . 5
 (.118:  841)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.4328:  428) املرجع السابق. 1
 (.4382: 485) املرجع السابق. 1
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 .8(أحد السابقني املكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء) عبد اهلل بن عمرو بن العاص  .3
 .0(الصحامت اجلليل حافي الصحابة) أبو هريرة الدوسي  .5
ملدينة من املهاجرين وويل اخلالفة كان أول مولود يف اإلسالم با،   عبد اهلل بن اليزبري بن العوام .1

 4(تسع سنني إىل أن قتل يف ذي احلجة سنة ثالث وسبعني
 .3(صحامت صغري له أحاديث قليلة)  السائب بن ييزيد الكندي املدين .1
 .5(له وألبيه صحبة مات سنة أربع وستني)  املسور بن خمرمة اليزهري أبو عبد الرمحن .1
هو آخر من مات ) ابن عبد اهلل ابن عمرو ابن جحش  عامر ابن واثلة أمت الطفيل الليثي، .8

 1(من الصحابة قاله مسلم وغريه
 :أما أشهر شيوخه من التابعين وغيرهم، فهم

 .1(مشهور بكنيته ثقة فقيه من الثالثة)أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي البصري  .8
نفية ثقة فقيه يقال إنه أول أبوه ابن احل)احلسن بن حممد بن علي بن أمت طالب ابن احلنفية املدين  .0

 .1(من تكلم يف االرجاء من الثالثة
 8(ثقة من الثانية)جبالة بن عبدة التميمي العنربي البصري  .4
ولد على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وذكره ابن سعد يف الطبقة األوىل )عبد اهلل بن صفوان  .3

 82(من التابعني
 .88(ة ثبت وكان جيلب اليزيت إىل الكوفة من الثالثةثق)ذكوان السمان أبو صا  اليزيات املدين  .5

                                                 

 (.4388: 485) املرجع السابق. 8
 (.1301: 112) املرجع السابق. 0
 (.4488: 424) املرجع السابق. 4
 (.0020:  001) املرجع السابق. 3
 (.1110:  540) املرجع السابق. 5
 (.4888: 011) املرجع السابق. 1
 (.115: 841) املرجع السابق. 1
 (.8013: 813) املرجع السابق. 1
 (.802/145) املرجع السابق. 8
 (.4483: 421) املرجع السابق. 82
 (.8138: 024) املرجع السابق. 88
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 .8(ثقة من الثالثة)سام بن شوال  .1
أحد الفقهاء السبعة )سام بن عبد اهلل بن عمر ابن اخلطاب القرشي أبو عبد اهلل املدين العدوي  .1

 .0(وكان ثبتا عابدا فاضال كان يشبه بأبيه يف اهلدي والسمت من كبار الثالثة
 .4(ثقة ثبت فقيه من الثالثة)سدي الكويف سعيد بن جبري األ .1
أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن )سعيد بن املسيب املعيزومي  .8

 .3(مرسالته أصح املراسيل وقال ابن املديين ال أعلم يف التابعني أوسع علما منه
ت وروايته عن ابن عمر مرسلة من ثقة ثب)سعيد بن أمت بردة ابن أمت موسى األشعري الكويف  .82

 .5(اخلامسة
 .1(ثقة من الرابعة)سعيد بن احلويرث املكي  .88
 .1(ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة من كبار الثالثة)سليمان بن يسار اهلاليل املدين  .80
 .1(مقبول من الرابعة)صهيب أبو موسى احلذاء  .84
 .8(فاضل من الثالثة ثقة فقيه)طاوس بن كيسان اليماين أبو عبد الرمحن احلمريي  .83
 .82(بصري صدوق عابد رمي باإلرجاء من الثالثة)طلق بن حبيب العنيزي البصري  .85
 .88(ثقة من الثالثة)عامر بن سعد بن أمت وقاص اليزهري املدين  .81
 .80(ثقة عابد من الرابعة)عامر بن عبد اهلل بن اليزبري ابن العوام األسدي املدين  .81

                                                 

 (.0815: 001) بقاملرجع السا. 8
 (.0811: 001) املرجع السابق. 0
 (.0011: 043) املرجع السابق. 4
 (.0481: 038) املرجع السابق. 3
 (.0015: 044) املرجع السابق. 5
 (.0001: 043) املرجع السابق. 1
 (.0188: 055) املرجع السابق. 1
 (.0851: 011) املرجع السابق. 1
 (.4228: 018) املرجع السابق. 8
 (.4232: 014) املرجع السابق. 82
 (.4218: 011) املرجع السابق. 88
 (.4288: 011) املرجع السابق. 80
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 .8(ثقة من الثالثة)ملدين عبد اهلل بن كيسان التيمي أبو عمر ا .81
 .0(أدرك ثالثني من الصحابة ثقة فقيه من الثالثة)عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أمت مليكة املدين  .88
 .4(مقبول من الثالثة)عبد الرمحن بن سعاد املدين  .02
 .3(نيزل مكة ثقة من الثالثة)عبد الرمحن بن مطعم املكي، أبو املنهال البصري  .08
ثقة فقيه مشهور من الثالثة مات سنة أربع )م األسدي أبو عبد اهلل املدين عروة بن اليزبري بن العوا .00

 .5(وتسعني على الصحيح ومولده يف أوائل خالفة عثمان
 .1(نيزيل الكوفة ثقة من الرابعة)عبد العيزييز بن رفيع األسدي أبو عبد اهلل املكي  .04
 كبار التابعني وكان قاص قاله مسلم وعده غريه يف ولد على عهد النيب )عبيد بن عمري الليثي  .03

  .1(أهل مكة ةمع على ثقته
 .(مقبول من الرابعة)بن حنني املكي عتاب  .05
خمتلف يف صحبته له حديث يف الطرية وذكره ابن حبان يف ثقات )عروة بن عامر املكي  .01

 .1(التابعني
 .8(صدوق من الثالثة)عطاء بن مينا املدين أو البصري أبو معاذ  .01
ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال من الثالثة وقيل إنه تغري )قرشي املكي عطاء بن أمت رباح ال .01

 .82(بأخرة وم يكثر ذلأ منه
 .88(ثقة فاضل صاحب مواعي وعبادة من صغار الثانية )عطاء بن يسار اهلاليل أبو حممد املدين  .08

                                                 

 (.4551:  488) املرجع السابق. 8
 (.4353: 480) املرجع السابق. 0
 (.4110: 438) املرجع السابق. 4
 (.3221: 452) املرجع السابق. 3
 (.3518: 418) املرجع السابق. 5
 (.3285: 451) قاملرجع الساب. 1
 (.3415: 411) املرجع السابق. 1
 (.3513: 418) املرجع السابق. 1
 (.3120: 480) املرجع السابق. 8
 (.3588: 488) املرجع السابق. 82
 (.3125: 480) املرجع السابق. 88
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عمر وال أصله بربري ثقة ثبت عام بالتفسري م يثبت تكذيبه عن ابن )عكرمة موىل ابن عباس  .42
 .8(تثبت عنه بدعة من الثالثة

 . 0(تابعي كبري من الثانية وهم من ذكره يف الصحابة)عمرو بن أوس الثقفي الطائفي  .48
 .4(صدوق شريف من الرابعة)عمرو بن عبد اهلل بن صفوان ابن أمية ابن خلف اجلمحي املكي  .40
 .3(ثقة من الرابعة)القعقاع بن حكيم الكناين املدين  .44
 .5(ثقة إمام يف التفسري ويف العلم من الثالثة)أبو احلجاج املكي  ةاهد بن جرب .43
 1(ثقة من الثالثة)كريب موىل ابن عباس  .45
  .1(ثقة عارف بالنسب من الثالثة)حممد بن جبري بن مطعم  .41
 .1(ثقة من السادسة)حممد بن طلحة بن ييزيد ابن ركانة املكي  .41
ثقة فاضل من )ي أبو جعفر الباقر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أمت طالب اهلامش .41
 .8(الرابعة
 .82(ثقة من السادسة وحديثه عن الصحابة مرسل)حممد بن قيس املدين القاص  .48
كان قد نيزل الكوفة مدة ثقة عام من الثالثة ووهم من قال ولد يف )حممد بن كعب القرظي املدين  .32

 .88(قريظةفقد قال البعاري إن أباه كان ممن م ينبت من سيب  عهد النيب 
الفقيه احلافي متفق على جاللته وإتقانه وثبته )حممد بن شهاب اليزهري أبو بكر املكي املدين  .38

 .8(وهو من رؤوس الطبقة الرابعة
                                                 

 (.3114: 481) املرجع السابق. 8
 (.3888: 381) املرجع السابق. 0
 (.5214: 304) املرجع السابق. 4
 (.5551: 351) املرجع السابق. 3
 (.1318: 502) املرجع السابق. 5
 (.5141: 318) املرجع السابق. 1
 (.5112: 318) املرجع السابق. 1
 (.5814: 315) املرجع السابق. 1
 (.1858: 381) املرجع السابق. 8
 (.1035: 524) املرجع السابق. 82
 (.1051: 523) املرجع السابق. 88
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 .0(ثقة فاضل من الثالثة)نافع بن جبري بن مطعم  .30
 .4(مستور من اخلامسة)هشام بن حي  بن العاص املدين  .34
 .3(ثقة من الثالثة)هالل بن يساف  .33
 .5(ثقة من الثالثة)بن منبه بن كامل اليماين أبو عبد اهلل األبناوي وهب  .35
 .1(ثقة وقد أرسل عن ابن مسعود ودوه من الثالثة)حي  بن جعدة بن هبرية  .31
قد ينسب جلده كذبه مالأ وغريه )ييزيد بن جعدبة الليثي جد ييزيد بن عياض املدين نيزيل البصرة  .31

 .1(من السادسة
 .1(ل من الرابعةمقبو )سعيد بن رافع  وأب .31
ثقة مكثر من )إمساعيل : عبد اهلل، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف اليزهري، قيل امسه .38
 .8(الثالثة
 .82(مقبول من الرابعة)السوداء صاحب ابن عمر  وأب .52
عمرو وقيل  شريح اخليزاعي الكعيب امسه خويلد ابن عمرو أو عكسه وقيل عبد الرمحن ابن وأب .58

  .88امت نيزل املدينة مات سنة  ان وستني على الصحيحهانئ وقيل كعب صح
 .80(ثقة من الثالثة)العباس الشاعر األعمى، السائب ابن فروخ املكي  وأب .50
 .8(مقبول من الرابعة)قابوس موىل عبد اهلل بن عمرو بن العاص  وأب .54

                                                                                                                                           

 (.1081: 521) املرجع السابق. 8
 (.1210: 551) املرجع السابق. 0
 (.1421: 514) املرجع السابق. 4
 (.1450: 511) املرجع السابق. 3
 (.1315: 515) املرجع السابق. 5
 (.1502: 511) املرجع السابق. 1
 (.1118: 123) املرجع السابق. 1
 (.1808: 134) املرجع السابق. 1
 (.1830: 135) املرجع السابق. 8
 (.1854: 131) املرجع السابق. 82
 (.1851: 131) املرجع السابق. 88
 (.0888: 001) املرجع السابق. 80
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 .0(ثقة من الرابعة)معبد موىل ابن عباس املكي  وأب .53
 

 : 3تالميذه الذين رووا عنه

 .3(ثقة له أفراد من السابعة)ن بن ييزيد العطار أبا .8
 .5(ضعيف من السابعة)إبراهيم بن إمساعيل ابن ةمع  .0
 .1(مروك احلديث من السابعة)إبراهيم بن ييزيد اخلوزي  .4
 .1(ضعيف احلديث من اخلامسة)إمساعيل بن مسلم املكي  .3
ن كبار الفقهاء العباد ثقة ثبت حجة م)أيوب بن أمت أليمة كيسان السعتياين أبو بكر البصري  .5

 . 1(من اخلامسة
 .8(صدوق فقيه إمام من السادسة)جعفر بن حممد الصادق  .1
 .82(ثقة من السادسة)حا  بن أمت صغرية  .1
 . 88(ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع من السابعة)احلسن بن صا  بن حي  .1
 .80(ثقة له أوهام من السابعة)احلسني بن واقد املروزي  .8
ثقة ثبت فقيه قيل إنه كان ضريرا )األزدي اجلهضمي أبو إمساعيل البصري  محاد بن زيد بن درهم .82

 .8(ولعله طرأ عليه ألنه صح أنه كان يكتب من كبار الثامنة

                                                                                                                                           

 (.1428: 111) املرجع السابق. 8
 (.1218: 551) املرجع السابق. 0
 ،(1-00/1)للميزي  هتذيب الكمال. 4
 (.834: 11) تقريب التهذيب البن حجر. 3
 (.831: 11) املرجع السابق. 5
 (.010: 85) سابقاملرجع ال. 1
 (.313: 882) املرجع السابق. 1
 (.125: 881) املرجع السابق. 1
 (.852: 838) املرجع السابق. 8
 (.881: 833) املرجع السابق. 82
 (.8052: 818) املرجع السابق. 88
 (.8451: 818) املرجع السابق. 80
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ثقه عابد أثبت الناس يف ثابت وتغري حفظه بأخرة )محاد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري  .88
 .0(من كبار الثامنة

 .4(م يثبت أن ابن معني تكلم فيه من الثامنةثقة )داود بن عبد الرمحن العطار  .80
 . 3(ثقة فاضل من اخلامسة)داود بن قيس الفراء  .84
 .5(ثقة حافي من السادسة)روح بن القاسم التميمي العنربي  .83
 .1(ثقة رمي بالقدر من السادسة)زكريا بن إسحاق املكي  .85
 .1(ن من السادسةضعيف وحديثه عند مسلم مقرو )زمعة بن صا  اجلندي اليماين، نيزيل مكة  .81
 .1(ضعيف من الثامنة)سعيد بن بشري األزدي الشامي البصري أو واسطي  .81
ثقة حافي فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة )سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد اهلل الكويف  .81

 .8(السابعة
إال  ثقة حافي فقيه إمام حجة)سفيان بن عيينة بن أمت عمران ميمون اهلاليل أبو حممد الكويف  .88

أنه تغري حفظه بأخرة وكان رمبا دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس يف 
 .82(عمرو ابن دينار

 .88(ثقة من السابعة)سليم بن حيان اهلذيل البصري  .02
 .80(ال بأس به يف غري اليزهري من السابعة)صري سليمان بن كثري العبدي الب .08

                                                                                                                                           

 (.8381: 811) املرجع السابق. 8
 (.8388: 811) املرجع السابق. 0
 (.8181: 888) ملرجع السابقا. 4
 (.8121: 888) املرجع السابق. 3
 (.8812: 088) املرجع السابق. 5
 (.0202: 085) املرجع السابق. 1
 (.0245: 081) املرجع السابق. 1
 (.0011: 043) املرجع السابق. 1
 (.0335: 033) املرجع السابق. 8
 (.0358: 035) املرجع السابق. 82
 (.0548: 038) املرجع السابق. 88
 (.0120: 053) املرجع السابق. 80
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ثقة حافي متقن كان الثوري يقول هو أمري )سطي البصري شعبة بن احلجاج أبو بسطام الوا .00
 .8(املؤمنني يف احلديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من السابعة

  .0(صدوق خيطىء من الثامنة)عبد اهلل بن بديل املكي  .04
 .4(ثقة رمي بالقدر ورمبا دلس من السادسة)عبد اهلل بن أمت جنيح املكي  .03
 .3(ثقة من الرابعة)عبد العيزييز بن ر فـ ي ع املكي نيزيل الكوفة  .05
 5(.ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة)عبد امللأ بن عبد العيزييز بن جريج املكي  .01
 .1(ثقة من الرابعة)عبد امللأ بن ميسرة اهلاليل الكويف اليزراد  .01
 .1(ثقة من السابعة)عيزرة بن ثابت األنصاري البصري  .01
 .1(ثقة حافي من السابعة)ن حبيب املكي نيزيل اليمن القاضي عمر ب .08
 .8(ثقة فقيه حافي من السابعة) عمرو بن احلارث املصري  .42
ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة )قتادة بن دعامة السدوسي أبو اخلطاب البصري  .48
 .82(الرابعة
 .88(ثقة ضابط من السادسة)قرة بن خالد السدوسي  .40
  .80(ثقة من السابعة)عجلي البصري قريش بن حيان ال .44
 .8(ثقة من السادسة)قيس بن سعد املكي  .43

                                                 

 (.0182: 011) املرجع السابق. 8
 (.4003: 081) املرجع السابق. 0
 (.4110: 401) املرجع السابق. 4
 (.3285: 451) املرجع السابق. 3
 (.3884: 414) املرجع السابق. 5
 (.3008: 415) املرجع السابق. 1
 (.3515: 482) املرجع السابق. 1
 (.3114: 482) رجع السابقامل. 1
 (.5223: 388) املرجع السابق. 8
 (.5581: 354) املرجع السابق. 82
 (.5532: 355) املرجع السابق. 88
 (.5533: 355) املرجع السابق. 80
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الفقيه إمام دار اهلجرة رأس املتقنني وكبري املتثبتني )مالأ بن أنس األصبحي أبو عبد اهلل املدين  .45
 .0(ح  قال البعاري أصح األسانيد كلها مالأ عن نافع عن ابن عمر من السابعة

 .4(صدوق لني احلديث من الثامنة)صري حممد بن ثابت العبدي الب .41
 .3(ثقة من اخلامسة)حممد بن ج حادة الكويف  .41
 .5(ثقة من السابعة)حممد بن شريأ املكي  .41
 .1(آخر متأخر صدوق من احلادية عشرة أليييز)حممد بن مسلم الطائفي  .48
 .1(ثقة ثبت فاضل من السابعة)مسعر بن كدام أبو ظهري اهلاليل أبو سلمة الكويف  .32
صدوق كثري اخلطأ وحديثه عن عطاء ضعيف )طهمان الوراق اخلراساين سكن البصرة  مطر بن .38

 1(.من السادسة
 .8(صدوق خيطىء من الثامنة)معقل بن عبيد اهلل اجليزري  .30
 .82(ثقة ثبت عابد من السادسة)منصور بن زاذان الثقفي  .34
ليس واإلرسال ثقة ثبت كثري التد)هشيم بن بشري بن القاسم أبو معاوية أبو حازم الواسطي  .33

 .88(اخلفي من السابعة
 .80(السابعة صدوق يف حديثه عن منصور لني من)ورقاء بن عمر اليشكري الكويف نيزيل املدائن  .35
 8(ثقة ثبت من السابعة)وضاح أبو عوانة اليشكري  .31

                                                                                                                                           

 (.5511: 351) املرجع السابق. 8
 (.1305: 581) املرجع السابق. 0
 (.5118: 318) املرجع السابق. 4
 (.5118 :318) املرجع السابق. 3
 (.5851: 314) املرجع السابق. 5
 (.1083: 521) املرجع السابق. 1
 (.1125: 501) املرجع السابق. 1
 (.1188:  543) املرجع السابق. 1
 (.1181: 532) املرجع السابق. 8
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 .0(ثقة من الثالثة)وهب بن منبه بن كامل اليماين أبو عبد اهلل األبناوي  .31
 .4(السابعة ةهول من)حي  بن أمت حي   .31
ثقة ثبت إال يف روايته عن قتادة ففيها لني من كبار )ييزيد بن إبراهيم التسري أبو سعيد  .38

 .3(السابعة

 .5(صدوق خيطىء من الثامنة)أبو غامن يونس بن نافع اخلراساين  .52

 

 :أقوال العلماء في بيا  أثبت طالبه فيه 

 :  وهي  1علل الرمذيوقد ذكر ابن رجب بعض أقوال العلماء عنهم يف كتابه شرح 

 .ابن عيينة، ما أعلم أحداا أعلم به من ابن عيينة أعلم الناس بعمرو بن دينار: قال اإلمام أمحد 

سفيان بن عيينة أعلمهم حبديث عمرو بن دينار، وهو أعلم بعمرو ابن دينار من  : قال حي  بن معني
 .محاد بن زيد

 .أعلم الناس بعمرو بن دينارابن جريج وابن عيينة من : وقال ابن املديين
 .أن محاد بن سلمة خيطىء يف روايته عن عمرو بن دينار كثرياا : وذكر مسلم يف كتاب التميييز 

 .أرفع الرواة عن عمرو بن دينار، ابن جريج، وابن عيينة، وشعبة، ومحاد بن زيد: وقال الدارقطين
 1.دينارأمجع احلفاا أنه أثبت الناس يف عمرو بن : وقال الاللكائي 
 1.كان أثبت الناس يف عمرو: وقال ابن حجر 
 :ثناء العلماء له 

                                                                                                                                           

 (.1321: 512) جع السابقاملر . 8
 (.1315: 515) املرجع السابق. 0
 (.1118: 581) املرجع السابق. 4
 (.1113: 588) املرجع السابق. 3
 (.1881: 183) املرجع السابق. 5
 (.0/113)شرح علل الرمذي البن رجب . 1
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م " : وقال أيضا. 8"ما كان عندنا أحد أفقه وال أعلم من عمرو بن دينار: "قال ابن أمت جنيح  .8
 .0"يكن بأرضنا أعلم من عمرو بن دينار، وال يف مجيع األرض

وحديث أمسعه من عمرو . ثقة، ثقة، ثقة حدثنا عمرو بن دينار، وكان: "وقال سفيان بن عيينة  .0
كان : "وقال. 4"كان عمرو بن دينار أعلم أهل مكة: "، وقال أيضا "أحب إيل من عشرين من غريه

 .3"ثلثا ينام، وثلثا يدرس حديثه، وثلثا يصلي: عمرو بن دينار جيزأ الليل ثالثة أجيزاء

القاسم : إتقانا للحديث؟ قال من رأيت أشد: قلت ملسعر: وقال احلميدي عن سفيان بن عيينة  .4
 .5بن عبد الرمحن، وعمرو بن دينار

مرض عمرو بن دينار، فعاده اليزهري، فلما : "قال علي بن احلسن النسائي، عن سفيان بن عيينة .3
 .1"ما رأيت شيعا أنص للحديث اجليد من هذا الشيخ: " قام اليزهري قال

ئة ةلس، فما حفظت عنه إال مئة جلست إىل عمرو بن دينار  س م: "روي عن شعبة يقول  .5
وهذا يدل علي تثبته وعدم اإلكثار من التحديث يف ةالس ". حديث، يف كل  سة ةالس حديث

 .حتديثه ليضبط احلديث عنه

 .1"كان عمرو بن دينار موىل ولكن اهلل شرفه بالعلم: "وقال أمحد بن حنبل  .1

عن رأينا فنعربهم فيكتبونه، كأنه نقر  يسألوننا: مسعت عمرو بن دينار يقول: روي عن معمر قال .1
  1.يف حجر، ولعلنا أن نرجع عنه غدا

إن يف نفسي منها : سأل رجل عمرو بن دينار عن شيء فلم جيبه فقال له الرجل: وقال معمر  .1
واهلل ألن يكون يف نفسأ مثل أمت قبيس أحب إيل من أن يكون يف نفسي : "فقال عمرو. شيئا فأجبين

 .8"منها مثل الشعرة

                                                 

 (.00/8)ال للميزي هتذيب الكم. 8
 (.5/420)سري أعالم النبالء للذهيب . 0
 (.1/048)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.5/420)سري أعالم النبالء للذهيب . 3
 (00/8)هتذيب الكمال للميزي .  5
 .السابق جعر امل. 1
 .السابق رجعامل. 1
 (1/08)الطبقات الكربي البن سعد  1
 .السابق رجعامل. 8
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 .8كان من أوعية العلم، وأئمة االجتهاد: وقال الذهيب  .8

 

 : وفاته 

قال الواقدل وأمحد بن و . 0مات أول سنة ست وعشرين ومائة كما قال سفيان بن عيينة وغريه
 .4هو ابن  انني سنةمات سنة  س و عشرين ومئة ، و : بن بكري حنبل و حي  

  

                                                 

 (.5/428)أعالم النبالء للذهيب سري . 8
 (.1/401)التاريخ الكبري للبعاري . 0
 (.00/80)هتذيب الكمال للميزي . 4
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 .يل فيهأقوال أئمة الجرح والتعد: المطلب الراني 

 8كان عمرو بن دينار موىل ولكن اهلل شرفه بالعلم:قال أمحد بن حنبل  .8
 . 0م أر مثل عمرو ابن دينار ال احلكم ، وال قتادة ـ يعىن ىف التثبت: قال شعبة  .0
 . 3ثبت: ثقة ، وزاد النسائى : ، والنسائى  4قال أبو زرعة وأبو حا  .4
القاسم بن : أشد إتقانا للحديث ؟ قال  من رأيت: قلت ملسعر : قال احلميدل عن سفيان  .3

 .5عبد الرمحن ، وعمرو بن دينار
كان حدثنا عمرو بن دينار، و : قال عبد الرمحن بن احلكم بن بشري بن سلمان، عن ابن عيينة  .5

 .1حديث أمسعه من عمرو أحب إىل من عشرين من غريهو . ثقة ، ثقة ، ثقة 
 .1يثكان عمرو ثقة ثبتا كثري احلد:  ابن سعدقال  .1
  .1تابعي ثقة: قال العجلي  .1
هل مسع عمرو بن دينار من أىب هريرة ؟ قال : سئل أبو زرعة : قال عبد الرمحن بن أىب حا   .1

 .8ال ، م يسمع منه: 

  82."الثقات" ذكره ابن حبان ىف  .8

 88.ثقة ثبت من الرابعة: ل ابن حجر قا .82

                                                 

 .(00/8)هتذيب الكمال للميزي . 8
 (.1/048)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.1/048) املرجع السابق. 4
 .(00/88)هتذيب الكمال للميزي . 3
 (.1/048)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 5
 (.1/048) املرجع السابق. 1
 (.1/42)الطبقات الكربي البن سعد . 1
 (.0/815)للعجلي  معرفة الثقات. 1
 (.1/048)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.5/811)البن حبان  الثقات. 82
 .(5203: 308)تقريب التهذيب البن حجر . 88
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األربعة الذين أثبتهم ابن هو أحد : اإلمام الكبري، احلافي وقال أيضا : وصفه الذهيب  .88
املفضل احلافي يف الطبقة األوىل من األربعني تأليفه وهم اليزهري وعمرو بن دينار وقتادة وأبو 

 .0ما قيل عنه من التشيع باطل: قال بشأنه ، و 8إسحاق السبيعي

 . 4م يسمع من الرباء بن عازب: قال الدورل ، عن ابن معني  .80

عمرو : على ابن املديىن ، عن حي  بن سعيد القطان قال صا  بن أمحد بن حنبل ، عن  .84
  . 3فذكرت أنا ألىب ، فقال مثله: بن دينار أثبت عندل من قتادة ، قال صا  

 .5عمرو بن دينار أثبت الناس ىف عطاء : قال أىب : وقال صا  بن أمحد أيضا  .83

  1.له دو أربع مئة حديث: قال البعارل ، عن على  .85

م يسمع عمرو بن دينار من ابن عباس حديثه عن عمر : البعارل قال : قال الرمذل  .81
 .1"ومقتضى ذلأ أن يكون مدلسا"قال ابن حجر . ىف البكاء على امليت

 .ئمة احلفاا املتقننيأهو ثقة ثبت ومن :  خالصة القول

  

                                                 

 (.8/11)للذهيب  تذكرة احلفاا. 8
 (.1/42)يب البن حجر هتذيب التهذ. 0
 (.4/802)رواية الدوري  تاريخ ابن معني. 4
 (.1/048)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 (.1/048) املرجع السابق. 5
 .(00/8)هتذيب الكمال للميزي . 1
 (.1/42)هتذيب التهذيب البن حجر . 1
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  من مسند أبي بكر الصديقمروياته 

مث صلى وم  مل أنه أكل حلماا وسئل عن حديث جابر، عن أمت بكر، عن النيب : ( 1)الحديث 
 .يتوضأ

رواه عمرو بن دينار، عن ... لى األوزاعيمل فرواه يوسف بن شعيباختلف فيه ع:  قال الدارقطني
 .جابر، عن أمت بكر موقوفافرواه احلفاا من أصحاب عمرو، عن عمرو، عن  جابر، فاختلف عنهمل

 .ورول عن شعبة، وابن عيينة مجيعا، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النيب 

 8خل ا...عن جابر، عن أمت بكر من فعله: وال يصح عنهما رفعه، والصواب قول من قال
 

 .االختالف في الرفع والوقف: نوو االختالف 

 :وتخريجها  عمرو بن دينارأوجه االختالف علي 

 .اعن عمرو، عن جابر، عن أبي بكر موقوف :الوجه األول 

نار، أنه مسع جابر به، من طريق ابن جريج قال أخربين عمرو بن دي( 131) أخرجه عبد الرزاق
 .، بهمرو بن دينارعن ع عن طريق معمر، والثوري( 138) ويف 

 .، بهوأبو اليزبري أخربنا عمرو بن دينار،: قال هشيم،من طريق ( 541)أخرجه ابن أمت شيبة و 
 عن عطاء بن أمت رباح، وعمرو بن دينار من طريق برد، (8/082) مسند الشامني أخرجه الطرباين يفو 
 .به

 عن يونس عن سفيان بن عيينة، به( 320)وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار 
 

 .عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي : الوجه الراني 

أخربنا سفيان بن عيينة، عن : حدثنا حممد بن الصباح، قال:  الق( 318)أخرجه ابن ماجة 
أكل " :حممد بن املنكدر، وعمرو بن دينار، وعبد اهلل بن حممد بن عقيل، عن جابر بن عبد اهلل، قال

 ."، وأبو بكر، وعمر، خبيزا وحلما، وم يتوضؤوا النيب
 .من أخرجه علي أقف مهبذا اإلسناد و  اهرو  أيضاشعبة، بأن  ناالدارقطين أفادمث 

  

                                                 

 (.01:  8/000)علل الدارقطين . 8
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 :عمرو بن دينار علي وجهني  ف عناختل: دراسة االختالف 

 .اعمرو، عن جابر، عن أبي بكر موقوف :الوجه األول 

 :وهم  هاحلفاا من أصحاب بعض عمرو بن ديناررواه عن  

 : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (1)

رومّي األصل، من موايل يج األموي، من أعالم الثقات، عبد امللأ بن عبد العيزييز بن جر  وه  
، صاحب التصانيف، وقيل هو أول من صنف الكتب يف اإلسالم ودون العلم، ثقة  مكي املولد. قريش

  8.هـ أو بعدها852فقيه، كان يدلس ويرسل، تويف سنة 

لى قال العج ،4صا  احلديث: وقال أبو حا  0ثقة يف كل ما روي عنه من الكتاب:  قال حي  بن معني
شـر التدليـس تدليـس ابن جريج فإنه قبيح : ، وقال الدارقطين5ولكن النسائي وصفه بالتدليس ،3ثقة: 

ثقة حافي ورمبا حدث عن الضعفاء ودلس :  ، وقال أيضا1التدليس ال يدلس إال فيما مسعه من ةروح
إذا فهو مساع ، و  "حدثىن: "فإذا قال كان ابن جريج صدوقا ، : حي  بن سعيد القطان  ، قال1أمساء
، "الثقات" ذكره ابن حبان ىف، 1فهو شبه الريح" قال: "إذا قال فهو قراءة، و " أخربىن"أو " خربناأ: "قال
كان ابن جريج : قال الذهيب. 8كان من فقهاء أهل احلجاز ، وقرائهم ، ومتقنيهم، وكان يدلس: قال و 

                                                 

، تاريخ (8414:  5/300)التاريخ الكبري للبعاري ، (5/188) البن سعد ـرلالطبقـات الكب:  انظر ترمجته يف . 8
هتذيب الكمال للميزي ، (841:  1/405)سري أعالم النبالء للذهيب ، (5501:  80/830) للعطيب بغداد
:  414)تقريب التهذيب البن حجر ، (151: 1/320)هتذيب التهذيب البن حجر ، (4548:  81/441)

3884.) 
 (.80/830) للعطيب بغدادتاريخ . 0
 (. 5/451)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.482ص) للعجلي  الثقات. 3
 (.38ص )، تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس البن حجر (801ص)ذكر املدلسني للنسائي . 5
 (.813ص )سؤاالت احلاكم . 1
 (.8/540) للدارقطين املؤت ل ف واملعت ل ف. 1
 (.81/458)هتذيب الكمال للميزي . 1
 (.1/84) البن حبان الثقات. 8
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ع على ثقته مع كونه قد تيزوج يف نفسه ةمفقيه أهل مكة يف زمانه أحد األعالم الثقات، يدلس، وهو 
  8.ا يرل الرخصة يف ذلأمل سبعني امرأة نكاح املتعة،من  ادو 

ولذلأ  4املدلسني منالثالثة  يف الطبقةوعده 0قال ابن حجر ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل:  قلت
 .باجملموع هو ثقة يدلسو . ، واهلل أعلمبالسماع ال يقبل حديثه إال التصريحولذلأ 

 : بن راشد معمر (2)

هو اإلمام، احلافي، شيخ اإلسالم، أبو عروة بن أمت عمرو األزدي موالهم، البصري، نيزيل   
وكان من أوعية العلم، مع الصدق، والتحري، والورع، واجلاللة، وحسن . هـ81أو  85ولد سنة . اليمن

ه، وهو من الكتب القدمية املشهور يف السنن، املنسوب إلي( اجلامع)وله . هـ853وتويف سنة . التصنيف
 3 .يف اليمن، أقدم من املوطأ

كان : وقال " الثقات" وذكره ابن حبان ىف كتاب  1والنسائي 1والعجلي 5وثقه حييي ابن معني  
كتب عنهم سناد إىل ستة نفر أدركهم معمر و انتهى اإل: وقال أبو حا  . 1كان فقيها متقنا حافظا ورعا

. إال أنه ضعف حديثه بالبصرة وحديثه باليمن ال بأس بهفهو ثقة  .8ال أعلم اجتمع ألحد غري معمر
إذا حدثأ معمر عن العراقيني فعالفه إال عن اليزهرل و ابن طاووس ، فإن حديثه : كما قال ابن معني 

وذلأ ألنه م تكن عنده الكتب عندما سافر  82.عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فال

                                                 

 (.0/158) للذهيب لسان املييزان. 8
 (.3884:  414)تقريب التهذيب البن حجر .  0
 (38ص )تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس البن حجر . 4
، (8148:  411/ 1)ريخ الكبري للبعاري التا ، (8111: 1/10)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 3

هتذيب التهذيب البن حجر ، (1823:  01/424)هتذيب الكمال للميزي ، (1/5)سري أعالم النبالء للذهيب 
 (.1128: 538)تقريب التهذيب البن حجر ، ( 82/034)
 .(01/428)هتذيب الكمال للميزي . 5
 (.50ص ) للعجلي الثقات. 1
 (.01/482)هتذيب الكمال للميزي . 1
 (.1/313) البن حبان الثقات. 1
 .(1/051)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.82/035)هتذيب التهذيب البن حجر . 82
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كان يضعف حديثه عن أهل العراق : قال ابن رجب احلنبلي . ه فاضطرببالبصرة فحدث من حفظ
0ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط ، وهو صا  احلديث: وقال أبو حا  . 8خاصة

. 

مساع أهل البصرة من معمر، حيث قدم عليهم فيه اضطراب، ألن كتبه : وقال يعقوب بن شيبة  
ل إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة ثقة ثبت فاض: "وقال ابن حجر. 4م تكن معه

3شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة
.  

ني يهو ثقة إال أنه يتحرل يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة وعن البصر  :خالصة القول
 .ةخاص

 : سفيا  بن عيينة (3)
، موىل حممد بن املكى ميمون اهلالىل، أبو حممد الكوىف،: نة بن أىب عمران هو سفيان بن عيي

اإلمام الكبري، حافي  حمّدث احلرم املكّي،، هـ ،من الوسطى من أتباع التابعني821ميزاحم، ولد سنة 
وتويف مبكة  وكان أعور. وسفيان لذهب علم احلجاز لوال مالأ: قال الشافعي  .العصر، شيخ اإلسالم

5.هـ881سنة 
وأمجع احلفاا أنه  لتيزكية لتثبته وإتقانهتغن عن اهو مس: وثقه اجلماعة وقال الاللكائى  

  1.اثبت الناس ىف عمرو بن دينار

م حجة إال أنه تغري حفظه بأخرة وكان رمبا دلس لكن عن ثقة حافي فقيه إما:  رتبته عند ابن حجر 
 1.، ثقة ثبت حافي إمامأحد األعالم: عند الذهيب و  1.كان أثبت الناس ىف عمرو بن دينارالثقات، و 

                                                 

 (.0/113، 8/808) البن رجب شرح علل الرمذي. 8
 (1/051)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.0/111) البن رجب شرح علل الرمذي. 4
 (.1128: 538)حجر  تقريب التهذيب البن . 3
سري ، (0210: 3/83)التاريخ الكبري للبعاري ، (8130: 1/38)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 5

هتذيب التهذيب البن حجر ، (0384: 88/811)هتذيب الكمال للميزي ، (1/353)أعالم النبالء للذهيب 
 (.0358: 035)تقريب التهذيب البن حجر ، (021: 3/881)
 .(88/812)هتذيب الكمال للميزي . 1
 (.0358: 035)تقريب التهذيب البن حجر  . 1
 (.0220:  8/338)الكاشف للذهيب . 1
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علي توثيقه إال أنه كان يدلس وعده ابن حجر من ضمن أصحاب املرتية الثانية  متفق:  لقولخالصة ا
فال يضر هذا علي ثقته وأمانته، فروايته  8.كان يدلس لكن ال يدلس اال عن ثقةمن املدلسني وقال  

 .وهو أثبت الرواة يف عمرو بن دينار كما صرح به ابن حجر. وعنعنته كلها حممولة علي االتصال
 :مث اختلف عنه أصحابه 

 .0فمرة وقفه عنه يونس بن عبد األعلي وهو ثقة ( أ)

 4.صدوق وهو حممد ابن الصباح ابن سفيان اجلرجرائيعنه ومرة رفعه  ( ب)

وهو حممد الصباح،  عنهرفعه وهو ثقة و يونس بن أمت يعلي  وقفه عنه:  الوجه الراجح عن سفيا 
شبه بالصواب وأقوي ال شأ مع أن الوجه املرفوع عنه فالوجه املرفوع عن يونس عنه أ. صدوق وم يتابع

، ويف (12) يف السنن أخرجه الرمذي ،من سياق آخر غري عمرو بن دينارأيضا حمفوا ألن توبع عليه، 
  .من طرق عن سفيان بن عيينة( 0281) وأبو يعلى( 812)الشمائل 

 : سفيا  الروري (4)

يد بن مسروق سفيان بن سععاملني يف زمانه، هو شيخ اإلسالم، إمام احلفاا، سيد العلماء ال  
كوفيني، وعداده يف صغار ومن ثقات ال( اجلامع)الكويف، اجملتهد، مصنف كتاب  ، أبو عبد اهللالثورل
 3.سنة مائة وإحدي وستنيولد سنة سبع وتسعني وتويف  .التابعني

م الدين ةمعا على أمانته علما من أعالكان إماما من أئمة املسلمني و :  قال احلافي أبو بكر اخلطيب
  5.اليزهدث يستغىن عن تيزكيته مع اإلتقان واحلفي، واملعرفة والضبط والورع و حبي
حديثا من مالأ، . أحفي وأكثر هوان ليس يقدمه عندل أحد ىف الدنيا، و سفي: قال صا  بن حممد و 

، يبلني شعبة وأحفي وهو أكثر حديثا من ،فيان يرول عن كل أحدسولكن مالكا كان ينتقى الرجال، و 
  8.حديثه ثالثني ألفا

                                                 

 (.40ص ) البن حجر طبقات املدلسني. 8
 (.1821:  184)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.5815:  313) املرجع السابق. 4
سري ، (0211:  3/80)التاريخ الكبري للبعاري ، (0138:  1/452)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته . 3

هتذيب التهذيب البن حجر ، (0321: 85/853)هتذيب الكمال للميزي ، (1/008)أعالم النبالء للذهيب 
 (.0335:  033)تقريب التهذيب البن حجر ، (022: 3/888)
 .(3114:  8/854)تاريخ بغداد للعطيب . 5
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سفيان أمري : غري واحد من العلماء حي  بن معني، و ، و قال شعبة وسفيان بن عيينة وأبو عاصم النبيل
هو أحد األئمة الذين أرجو أن هو أجل من أن يقال فيه ثقة، و : قال النسائى و  0.املؤمنني ىف احلديث

إال أنه قد وصفه النسائي وغريه بالتدليس وقال البعاري ما أقل 4.يكون اهلل ممن جعله للمتقني إماما
 5.مرسالته شبه الريح: قال ابن معني و   .3تدليسه

ثقة حافي فقيه عابد إمام : كان عابدا ثبتا وقال أيضا كان ثقة مأمونا، و : قال ابن حجر 
 تبة الثانية، وهم منعده ابن حجر من أصحاب املر  1.حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان رمبا دلس

1احتمل األئمة تدليسهم وأخرجوا هلم يف الصحيح إلمامتهم وقلة تدليسهم وهذا حممول علي اإلتصال
. 

هو ثقة حافي إال أنه دلس نادرا وقد صرح اإلمام البعاري بأنه قليل التدليس، وكأن يكون :  قلت
قد صرح األئمة الكبار يف توثيقه وشهد تدليسه عن الثقات فقط، فلذا ال يضر هذا ديانته وال عدالته، ف

له علي عدالته، فاألصل يف روايته وعنعنته حممولة علي االتصال إال فيما أعله أئمة العلل وقد رول 
ابن ) لت شيعناقال البقاعي يف شرح األلفية وسأ. رواية يف الصحيح 454اإلمام سفيان الثوري قرابة 

: شأ أنه جرحمل فإنه خيانة ملن ينقل إليهم وغرور، قلت ال: فقال هل تدليس التسوية جرح؟:  (حجر
أحسن ما يعتذر به يف هذا الباب أن مثلهما : فكيف يوصف به الثوري واألعمش مع جاللتهما؟ فقال 

1ال يفعل ذلأ إال يف حق من يكون ثقة عنده، ضعيفا عند غريه
. 

ج بأخبارهم إال ما بينوا السماع وأما املدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا ال دت: قال ابن حبان 
وأضراهبم من األئمة املتقني وأهل الورع يف الدين ألنا م   فيما رووا مثل الثوري واألعمش وأمت إسحاق

قبلنا خرب مدلس م يبني السماع فيه وإن كان ثقة ليزمنا قبول املقاطيع واملراسيل كلها ألنه ال يدري لعل 
ف يهي اخلرب بذكره إذا عرف اللهم إال أن يكون املدلس يعلم أنه هذا املدلس دلس هذا اخلرب عن ضعي

                                                                                                                                           

 (.3/885)هتذيب التهذيب البن حجر . 8
 (.88/813)هتذيب الكمال للميزي . 0
 (.3/883)هتذيب التهذيب البن حجر . 4
 (.40ص )تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس البن حجر . 3
 (.3/885)هتذيب التهذيب البن حجر . 5
 (.033ص ) املرجع السابق. 1
 (.40ص ) تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس البن حجر. 1
 (.8/354) ن الدين إبراهيم بن عمر البقاعيربهاالنكت الوفية مبا يف شرح األلفية، ل. 1
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ما دلس قط إال عن ثقة فإذا كان كذلأ قبلت روايته وإن م يبني السماع وهذا ليس يف الدنيا إال 
  .8سفيان بن عيينة وحده فإنه كان يدلس وال يدلس إال عن ثقة متقن

 

 : ر بن بشيهشيم  (5)

بن دينار السلمى أبو معاوية بن أىب خازم ، وقيل أبو معاوية بن هو هشيم بن بشري بن القاسم   
كان . أصله من طارل: قيل. نيزيل بغداد، مفسر من ثقات احملدثنيبشري بن أىب خازم ، الواسطى، 

ومن رجال  التابعني أتباع كبار منهو  .0هـ814وليزمه اإلمام ابن حنبل أربع سنني وتويف . حمدث بغداد
 .ثقه اجلماعة إال أنه مدلسو   4.رجال الكتب الستة

 أخربنا حديثه يف قال فما كثريا، يدلس ثبتا، احلديث، كثري ثقة، كان:  سعد بن حممد قالف
 حفاا من يعد وكان يدلس وكان ثقة:  العجلي قال 3.بشيء فليس أخربنا فيه يقل م وما حجة، فهو

 1.ثقة: حا  أبو وقال 5،احلديث
 شئ على احلفي من يقول هشيم كان هشيم، من احفي ترأي ما مهدل بن الرمحن عبدوقال 

 قد كبرييأ إن فقال احلديث كثري وأنت تدلس م هلشيم قلت : املبارك ابنقال و  1.غريه عليه يقول ال

                                                 

 (.8/818)مقدمة ابن حبان يف صحيحه . 8
سري ، (0111: 1/030)، التاريخ الكبري للبعاري (4311: 1/045)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته . 0

هتذيب التهذيب البن حجر ، (1585: 42/010)ذيب الكمال للميزي هت، (1/011) أعالم النبالء للذهيب
 (.1480: 513)تقريب التهذيب البن حجر ، (822: 88/58)
، (0111:  1/030)التاريخ الكبري للبعاري ، (4300:   1/001)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته . 4

هتذيب التهذيب البن ، (1585:  42/010)لميزي هتذيب الكمال ل، (11:  1/011) سري أعالم النبالء للذهيب
 (.1480:  513)تقريب التهذيب البن حجر ، (822:   88/58)حجر 
 (.4300:   1/001)الطبقات الكربي البن سعد . 3
 (.8880:  0/443) للعجلي الثقات. 5
 (.311:  8/885)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.0258:  1/350) يف ضعفاء الرجال البن عديالكامل . 1
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:   الذهيب عندو  اخلفى واإلرسال التدليس كثري ثبت ثقة: 0حجر ابن عند رتبته 8.وسفيان األعمش دلسا
 4.مدلس ثقة، إمام بغداد، حافي
 3.ثقة مدلس وعده ابن حجر من أصحاب املرتبة الثالثة من املدلسني:  قلت

 

 : بن سنا  أبو العالء الدمشقيبرد  (6)

 5.أبو العالء الدمشقي، نيزيل البصرة، من كبار العلماء، تويف يف سنة  س وثالثني ومائة هو

كان صدوقاا : وقال مرة. تنيليس بامل: وقال أبو حا . وثقه ابن معني، والنسائي، وضعفه ابن املديين
صدوق رمي : ابن حجر  رتبته عند 1.قاله الدارقطين ليس حبافي 1.ال بأس به: وقال أبو زرعة. قدرياا 
 8.وثقه مجاعة وضعفه علي: وعند الذهيب  1بالقدر

 .هو صدوق علي األقل إن م يكن ثقة كما أيد ذلأ رأي اجلمهور:  خالصة القول

رواه سفيان بن عيينة وهو ثقة حافي وأثبت الناس يف عمرو بن دينار وتابعه  املوقوف هذا الوجه : قلت
برد بن إال ومعمر بن راشد وهشيم بن بشري  ابن جريج وسفيان الثوري سة من أقرانه الثقات مثل 

ابن جريج وهشيم من املدلسني إال أهنما صرحا بالسماع هنا، وبه زال الشأ . وهو صدوق سنان
 .هذا الوجهرجح  أيضامث أن الدارقطين  .من هذا الوجه ال شأ حمفوافاحلديث . عنهما

 
 .امرفوع عن عمرو، عن جابر، عن النبي : الوجه الراني 

 : رواه عن عمرو بن دينار

                                                 

 (.0258:  1/350) رجع السابقامل. 8
 (.1480:  513)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (5818:  0/441)الكاشف للذهيب . 4
 (.31ص )تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس البن حجر . 3
هتذيب التهذيب البن حجر ، (1/858)سري أعالم النبالء للذهيب ، (154:  3/34)هتذيب الكمال للميزي . 5
 (.154: 808)تقريب التهذيب البن حجر ، (182: 8/301)
 (.8/420)مييزان االعتدال للذهيب . 1
 (.8/43)من تكلم فيه الدارقطين يف كتاب السنن من الضعفاء واملروكني واجملهولني البن زريق . 1
 (.808ص )تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.552 : 8/015)الكاشف للذهيب . 8
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 .كما ذكرنا يف دراسة الوجه األول  هذا الوجه حمفوا عنه :سفيا  بن عيينة  (1)

 : شعبة بن الحجاج (2)

ج بن الورد العتكى موالهم شعبة بن احلجا   يف احلديثاإلمام، احلافي، أمري املؤمننيهو 
من كبار أتباع . ، موىل عبدة بن األغر موىل ييزيد بن املهلباألزدل، أبو بسطام الواسطى مث البصرل

ولد ونشأ بواسط، وسكن البصرة إىل أن . من أئمة رجال احلديث، حفظا ودراية وتثبتاهو التابعني، و 
هو أمة : راق عن أمر احملّدثني، وجانب الضعفاء واملروكني، قال اإلمام أمحدوهو أول من فتش بالع. تويف

 812تويف بالبصرة سنة  .لوال شعبة ما عرف احلديث بالعراق: وقال الشافعي. وحده يف هذا الشأن
  0.هو أمري املؤمنني ىف احلديث: ، كان الثورل يقول ثقة حافي متقن:  ته عند ابن حجر رتب 8.ه

 4.أمري املؤمنني ىف احلديث ، ثبت حجة وخيطىء ىف األمساء قليال:  الذهيب  رتبته عند

 .خيطىء ىف األمساء قليالإال أنه  هو ثقة بإمجاع احملدثني:  خالصة القول

نه قد روي ولك .أثبت الناس يف عمرو بن ديناروهو ثقة و  سفيان بن عيينة رواه املرفوع هذا الوجه : قلت
فالوجه األول املوقوف هو . وهو رواية اجلمهور أيضاالوجه األول  دراسة يف رعنه موقوفا أيضا كما م

ولكنه قد  .هو من الثقات األئمةو  أيضا شعبة بن احلجاج وقد رفعه. الراجح عنه وهذا الوجه مرجوح
أنه إذا خالف وإضافة من ذلأ . عددا يزيادة يف املنت أي برفعه، من هم أكثر منهمبال اجلمهور خالف
أبو  وقال 3".سفيان أحفي مىن" : بنفسه قال شعبةكما سفيان الثوري فالقول هو قول الثوري،  شعبة، 
، خالفه ىف أكثر من  سني حديثا وشعبة ىف شىء إال يظفر به سفيانليس خيتلف سفيان ": داود 

1شىء إال كان القول قول سفيان ما خالف أحد سفيان يف :حي  بن معني وقال 5".القول قول سفيان
. 

1سفيان
فاحلديث هبذا الوجه شاذ  1.هو أحفي من شعبة: ابن معني وقال أبو حا  وأبو زرعة و  .

                                                 

، (0111: 3/032)التاريخ الكبري للبعاري ، (4014:  1/021)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته . 8
هتذيب التهذيب البن حجر ، (0148: 80/318)هتذيب الكمال للميزي ، (1/020)سري أعالم النبالء للذهيب 

 (.0182:  011)تقريب التهذيب البن حجر ، (582: 3/441)
 (.0182:  011) تهذيب البن حجر تقريب ال. 0
 (.0011 :8/315)الكاشف للذهيب . 4
 (.88/815)هتذيب الكمال للميزي . 3
 (.88/811) املرجع السابق. 5
 (.3/885)هتذيب التهذيب البن حجر . 1
 (.3/885)هتذيب التهذيب البن حجر ، (3/005)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
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عن جابر، عن أمت : وال يصح عنهما رفعه، والصواب قول من قال"وبه قال الدارقطين ونصه . مرجوح
 ".بكر من فعله

 
 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار

هو احملفوا  (اعن عمرو، عن جابر، عن أمت بكر موقوف)احلديث من وجهه األول املوقوف 
 . والراجح وأشبه بالصواب عن عمرو بن دينار، ألنه رواية اجلمهور من الثقات وصوبه الدارقطين أيضا

 .وأما الوجه الثاين املرفوع شاذ مرجوح
 

 :الحكم علي الحديث 

لهم من الثقات عند علي شرط الشيعني والرواة ك صحيح موقوفاحلديث من وجهه الراجح 
 .يف مصنفيهما عبد الرزاق وابن أمت شيبة
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  مروياته من مسند عمر بن الخطاب

 .يف التغليي يف البكاء على امليت وسئل عن ابن عباس، عن عمر، عن النيب  : (2)الحديث 

 هو حديث رواه عمرو بن دينار، واختلف عنهمل:  فقال الدارقطني

 .وورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عمر فرواه حممد بن مسلم الطائفي،

 .قصرا بإسناده، ألن عمرو بن دينار م يسمعه من ابن عباس، وإمنا مسعه من ابن أمت مليكة، عنه

 .كذلأ رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أمت مليكة، عن ابن عباس، عن عمر

د امللأ بن جريج، ونافع بن عمر، وأبو عامر اخليزاز، ورباح بن أمت وكذلأ رواه أيوب السعتياين، وعب
 .معروف، وعبد اجلبار بن الورد، عن ابن أمت مليكة، عن ابن عباس، عن عمر

 .وهو حديث صحيح من رواية عمرو بن دينار، وأيوب، وابن جريج، ونافع بن عمر، عن ابن أمت مليكة

حدثنا هندية احلسن بن عرفة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن  حدثنا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البيزاز،
كنا يف جنازة أم أبان بنت عثمان فبكى النساء، : عمرو بن دينار، عن عبد اهلل بن أمت مليكة، قال

سرنا مع أمري : ال تبكون، فإن بكاء احلي على امليت عذاب للميت فقال ابن عباس: فقال ابن عمر
ب فانظر من هؤالء اذه: فقال عمر .ما كنا بالبيداء إذا دن بركب نيزولاملؤمنني عمر بن اخلطاب، فل

 8خلإ...الركب؟

 

 . ا الزيادة والنقصاالختالف في : نوو االختالف 

 : وتخريجها أوجه االختالف علي عمرو بن دينار

 .عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عمر: الوجه األول 

مسلم الطائفي حممد بن ذكره الدارقطين من طريق  افيم إال  أقف علي من أخرجهمهذا الوجه 
 .، بهوورقاء بن عمر

 

 .عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عمر: الوجه الراني 

مرو بن دينار، ومسلم حدثنا ع: حدثنا سفيان، قال: قال (000) يف مسنده أخرجه احلميدي
والطحاوي  مرو،حدثنا سفيان، قال ع: قال ،بشروحدثنا عبد الرمحن بن : قال( 0821)صحيحه يف 

 . فذكره عن إبراهيم بن بشار عن سفيان، به،( 1812)يف شرح معاين اآلثار 
                                                 

 (.800:  0/11)علل الدارقطين . 8
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 : علي وجهني عمرو بن دينار ناختلف ع: ختالف دراسة اال

 .عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عمر: الوجه األول 

  : عمرو بن دينارعن رواه 

: ي مسلم الطائفمحمد بن  .1
من الوسطى و  حممد بن مسلم بن سوسن أو سوس أو سس أو سنني أو شونري ، الطائفىهو 

 . هـ 882بـ مكة قبل ، تويف من أتباع التابعني

زاد . ثقة : أمحد بن سعد بن أىب مرمي ، عن حي  ابن معني وعباس الدورل، و  وقال إسحاق بن منصور،
وكان إذا حدث من حفظه من أبيه و من أهل قريته ، ه و كان ابن عيينة أثبت منال بأس به ، و : عباس 

قال و  8.إذا حدث من كتابه فليس به بأس ، وابن عيينة أثبت منه ىف عمرو ابن دينار و أوثقخيطىء ، و 
" : الثقات"ل ابن حبان ملا ذكره ىف قاو  .ضعفه أمحد على كل حال، من كتاب وغري كتاب: امليموىن 
وقال يعقوب بن  .، يهم ىف احلديثصدوق: وقال الساجى  .ثقة: ود وأبو داقال العجلى و  .خيطىء
صدوق خيطىء من :  رتبته عند ابن حجر  0.إن كان ابن عيينة أحب منهثقة، ال بأس به، و : سفيان 
3، له ىف مسلم حديث واحدفيه لني وقد وثق: ورتبته عند الذهيب  4.حفظه

 

 .صدوق له أوهام:  خالصة القول

 :ورقاء بن عمر  .2
ومن  الكويف، نيزيل املدائن-الشيباين: ويقال-ورقاء بن عمر بن كليبأبو بشر اليشكري هو 

صاحب  ،ثقة: ورقاء؟ قال : مسعت أمحد وقيل له : بو داود السجستاىن قال أ 5.كبار أتباع التابعني
ه، شعبة يثىن علي: عمر صا ، فقال ورقاء بن : ، عن حي  بن معني وقال إسحاق بن منصور .سنة
 1".الثقات"وذكره ابن حبان ىف  1.كان صا  احلديثو 

                                                 

 (.01/380)هتذيب الكمال للميزي . 8
 (.148:  8/333)هتذيب التهذيب البن حجر . 0
 (.1084:  521)تقريب التهذيب البن حجر . 4
 (.5858:  0/088)الكاشف للذهيب . 3
 (.1/388)سري أعالم النبالء للذهيب ، (1113:  42/344)هتذيب الكمال للميزي . 5
 (. 42/343)هتذيب الكمال للميزي . 1
 (.88383:  1/515) البن حبان الثقات. 1
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قال ابن شاهني ىف و  8.باقى حديثه ال بأس به، و ل أحاديث غلط ىف أسانيدهارو : وقال ابن عدل 
ورتبته  4، ىف حديثه عن منصور لنيصدوق: رتبته عند ابن حجر  0.ورقاء ثقة: قال وكيع " : الثقات"

 3.احلافي، صدوق صا :  عند الذهيب 

كالمها صدوق إال أن فيهما أغالط .ورقاء بن عمروتابعه  حممد بن مسلمهذا الوجه يرويه :  قلت
قصرا بإسناده، ألن عمرو بن دينار م يسمعه : "وقد أخطآ يف هذه الرواية كما أعل الدارقطين . وأوهام

م يسمع عمرو بن "يضا وبه قال اإلمام البعاري أ .، عنه"من ابن عباس، وإمنا مسعه من ابن أمت مليكة
فال حيتج بروايتهما ملعالفة من هو األوثق  5".دينار من ابن عباس حديثه عن عمر يف البكاء علي امليت

 .األوثق منهما وعدم ضبط اإلسناد

 

 .عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن عمر: الوجه الراني 

  1.، تقدمعمرو بن ديناريف  الناسهو ثقة وأثبت و فيان بن عيينة ه سعن رواه
. سفيان بن عيينة وإن كان متفردا به عن عمرو، إال أنه ثقة وأثبت الناس يف عمرو بن دينار:  قلت
 . احلديث من هذا الوجه حمفواف

 يف املصنف أخرجه عبد الرزاقمث أن عمرو بن دينار قد توبع عليه، تابعه مجع من الرواة، كما 
ابن  عن( 082و 018)ويف  أيوب عن( 011) يف املسند محدوأخرجه أ. عن ابن جريج( 1115)
ويف  أيوب عن( 0825و 0823) مسلمو  ابن جريج عن( 8011و  8011)البعاري  أخرجهو  يججر 
عبد اجلبار  عن( 8881) ويف الكربل (8151) يف السنن النسائي أخرجهو  ابن جريج عن( 0821)

عبد امللأ بن عبد العيزييز بن )أربعتهم ، عمرنافع بن عن ( 4841) صحيحه يف انوابن حب. بن الورد
عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أمت ( جريج، وأيوب السعتياين، وعبد اجلبار بن الورد، ونافع بن عمر

 .مليكة، فذكره

                                                 

 (. 1/418)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 8
 (.8521:  031) البن شاهني الثقات. 0
 (.1324:  512)تقريب التهذيب البن حجر . 4
 (.1231:  0/431)الكاشف للذهيب . 3
 (.35:  1/42)هتذيب التهذيب البن حجر . 5
 (.8)انظر يف احلديث  . 1
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وكذلأ رواه أبو عامر اخليزاز عن ابن  رباح بن أمت معروف عن طريق( 411)يف مسنده وأخرجه أمحد 
 .وم أقف علي من أخرجهالدارقطين  أوردهعن عمر كما  كة، عن ابن عباس،أمت ملي

وهو حديث "كل ذلأ يدل أن هذا الوجه حمفوا عن عمرو بن دينار وبه قال الداقرطين 
 ."صحيح من رواية عمرو بن دينار، وأيوب، وابن جريج، ونافع بن عمر، عن ابن أمت مليكة

 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

هو  (عمرو بن دينار، عن ابن أمت مليكة، عن ابن عباس، عن عمر) ديث من الوجه الثايناحل
 بن دينار، تابعه عمرو توبع عليه مث .بن عيينة الذي هو أوثق أصحابهسفيان  مروي عناألصح ألنه 

 .فال شأ أن هذا الوجه هو الراجح واألشبه بالصواب .كما تقدممجلة من الثقات الثبت  
 .إلسنادالراوي لوعدم ضبط  شذوذاألول معلول بال وأما الوجه

 

 :الحكم علي الحديث 
من  احلديث أيضا روي وقد .احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه مسلم يف صحيحه

، (8121)الطيالسي و ( 05588) أخرجه أمحد .طرق خمتلفة مفصال وخمتصرا عن ابن أمت مليكة، به
 النسائيو  (8541)، والبغوي (14/ 3) والبيهقي ،(8188و 8051و 8055)وإسحاق بن راهوية 

عند ابن حبان  ويف رواية. (4844) يف صحيحه ابن حبانو ( 8881) الكربل، ويف (3/81) يف سننه
 ."ييزداد عذابا ببعض بكاء أهله عليهإن الكافر ل": ( 4844)

ذكر هلا  :قال ،ابن أمت مليكة طريق عمرو بن دينار عن عنروي  عائشة من حديث دوله شواه
 وسلم عليه اهلل صلى النيب فسمعهم ماتت، يهودية كانت إمنا": أن امليت يعذب ببكاء احلي، فقالت

 .(8585)أخرجه ابن ماجه  ،"قربها يف تعذب وإهنا عليها، يبكون أهلها فإن": قال عليها، يبكون

يكةمل كنا يف عن ابن أمت ملعن عمرو بن دينار (: 0821)يف رواية مسلم ورد  واجلدير بالذكر
، كما وساق احلديث، وم ينص رفع احلديث عن عمر، عن النيب ... جنازة أم أبان بنت عثمان 
 .يثهما أ  من حديث عمرونصه أيوب، وابن جريج، وحد
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لعن اهلل اليهود، حرمت عليهم : وسئل عن حديث ابن عباس، عن عمر، عن النيب : ( 3)الحديث 
 .اهناوأكلوا أ  8الشحوم فجملوها

 رواه عمرو بن دينار، عن طاووس، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
 .فرواه روح بن القاسم وسفيان بن عيينة، وورقاء بن عمر، عن طاووس، عن ابن عباس، عن عمر

 .وخالفهم محاد بن زيد، وحممد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن طاووس مرسال، عن عمر
 .ان، عن طاووس مرسالورواه حنظلة بن أمت سفي

 0.وقول روح بن القاسم، وابن عيينة هو الصواب، ألهنما حافظان ثقتان
 

 .ووجه آخر من وجوه االختالف واارسال الوصلاالختالف في : نوو االختالف 

 :وتخريجها أوجه االختالف علي عمرو بن دينار 

 .رفوعام طاووس، عن ابن عباس، عن عمرعمرو بن دينار عن : الوجه األول 
 ،(83153) يف مصنفه ، وعبد الرزاق(014ص )يف املسند ت السندي أخرجه الشافعي 

، (818)وأمحد يف املسند ، (08185) يف مصنفه وابن أمت شيبة يف مسنده( 84) يف مسنده احلميديو 
 يف صحيحه ، ومسلم( 4312)و( 0004)يف الصحيح ، والبعاري (0852) يف السنن والدارمي

( 3518)يف الكربي  ، والنسائي(021) يف مسنده ، والبيزار(4414) يف السنن ماجه، وابن (8510)
، (511) يف املنتقي ، وابن اجلارود(022) يف مسنده ، وأبو يعلى(3051)ويف السنن  (88821)و

ويف معرفة السنن واآلثار ( 81440و 88233)يف الكربي ، والبيهقي (1054) يف صحيحه وابن حبان
 .من طريق سفيان بن عيينة، هبذا اإلسناد( 0238)والبغوي  (81088و 88554)

، هبذا عن سفيان وروح بن القاسم( 5451-5455)وأخرجه أبو عوانة يف مستعرجه 
 .اإلسناد

 .طين يف العلل وم أقف علي من أخرجهرقوكذا رواه ورقاء بن عمر فيما أورده الدا
 

 .عمرو بن دينار، عن طاووس مرسال: الوجه الراني 

عن محاد بن زيد عن عمرو ( 31ص )رجه يعقوب بن أمت شيبة يف مسند عمر بن اخلطاب أخ
 .بن دينار عن طاووس مرسال

                                                 

 (.8/081النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري، ص ) أذابوها واستعرجوا منها الدهنأي . 8
 (.804:   0/12)علل الدارقطين . 0
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 .ورواه حممد بن مسلم أيضا فيما أورده الداقرطين يف العلل وم أقف علي من أخرجه
 

 .عن أوجهاختلف علي عمرو بن دينار : دراسة االختالف 

 .مرفوعا طاووس، عن ابن عباس، عن عمر عمرو بن دينار عن: الوجه األول 
 : رواه عن عمرو بن دينار

 8.يف عمرو بن دينار ناسوهو أثبت الهو ثقة متفق عليه  :سفيا  بن عيينة  (1)

هو روح بن القاسم التميمى العنربل ، أبو غياث البصرل، من الطبقة : روح بن القاسم  (2)
و رتبته عند ابن  4وثقه اجلماعة 0.الصحيحنيالتابعني ومن رجال  السادسة أي من الذين عاصروا صغار

 5.ثقة ثبت:  وعند الذهيب  3ثقة حافي:  حجر 

 1.، تقدمصدوق هو :ورقاء بن عمر  (3)
ه سفيان بن عيينة وهو ثقة وأثبت الناس يف عمرو بن دينار وتابعه روح بن القاسم وهو أيضا روا: قلت 

. ه البعاري ومسلم يف الصحيحنيفضال عن ذلأ أخرج. ثقة حافي وورقاء بن عمر وهو صدوق
وقول روح بن القاسم، وابن : "وصوبه الدارقطين أيضا وقال . فاحلديث من هذا الوجه حمفوا ال شأ
 ".عيينة هو الصواب، ألهنما حافظان ثقتان

   
 .عمرو بن دينار، عن طاووس مرسال: الوجه الراني 

 :عمرو بن ديناررواه عن 
: حماد بن زيد  (1)

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
، (813:  323/ 1)سري أعالم النبالء للذهيب ، ( 8238:  4/428)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 0

، تقريب التهذيب البن (551:  4/081)، هتذيب التهذيب البن حجر (8841:  8/050)لميزي هتذيب الكمال ل
 (.8812:  088)حجر 
 (.0033:  4/385)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.088/8812)تقريب التهذيب البن حجر . 3
 (.8581:  8/488)الكاشف للذهيب . 5
 (.0)انظر يف احلديث . 1
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زيد بن درهم األزدل اجلهضمى، أبو إمساعيل البصرل األزرق، موىل آل محاد بن هو   
 حجة ثبتاا ثقة كان: قال ابن سعد  0وهو من الوسطى من أتباع التابعني ووثقه اجلماعة 0.جرير بن حازم

. محاد بن زيد أثبت من محاد بن سلمة بكثري وأصح حديثا وأتقن: أبو زرعة قال وكيع  4.احلديث كثري
حي  بن معني أنه : قال حييي بن معني . ما رأيت أحدا م يكن يكتب أحفي منه: مهدل قال ابن 

ورتبته عند ابن  3.محاد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علية وعبد الوهاب الثقفي وابن عيينة: قال
6.ءاإلمام ، أحد األعالم ، أضر، وكان حيفي حديثه كاملا:  وعند الذهيب  5ثقة ثبت فقيه:  حجر 

 1.، تقدمصدوق له أوهام هو : محمد بن مسلم (2)

يشد بعضهم  ،تابعه حممد بن مسلم وهو صدوق له أوهامو وهو ثقة ثبت محاد بن زيد  رواه: قلت 
فيما أورده  1(ثقة حجة) حنظلة بن أمت سفيانبعضا، مث توبع عليه عمرو بن دينار أيضا، تابعه 

كما   وأ  أقوي منه وأوثق لقي الرجيح ألن الوجه املرفوعال يت هذا الوجه هكلذلأ  مع ولكن . الدارقطين
 .شاذ مرجوح هذا الوجهف مر آنفا يف دراسة الوجه األول،

 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو احملفوا  (طاووس، عن ابن عباس، عن عمرعمرو بن دينار عن )احلديث من وجهه املرفوع 

 .الغرابةالشذود و الوجه الثاين معلول ب وأما. والراجح عن عمرو بن دينار
 

 : الحكم علي الحديث 
 .احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه البعاري ومسلم يف الصحيحني

                                                 

، (822:  4/05)التاريخ الكبري للبعاري ، (4421: 1/082)لطبقات الكربي البن سعد ا: انظر ترمجته . 8
تقريب التهذيب البن ، (84:  4/8)هتذيب التهذيب البن حجر ، (8318:  1/048)هتذيب الكمال للميزي 

 (.8381:  811)حجر 
 (.4/8)هتذيب التهذيب البن حجر ، (181:  4/841)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.1/082)الطبقات الكربي البن سعد . 4
 (.4/841)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 (.8381:  811)تقريب التهذيب البن حجر . 5
 (.8088:  8/438)الكاشف للذهيب . 1
 (.0)انظر يف احلديث . 1
 (.8510:  841)تقريب التهذيب البن حجر . 1
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ال  8وسئل عن حديث سعيد بن املسيب، عن عمر قوله ابتغوا يف أموال اليتامى:  (4)الحديث 
 .0تستهلكها الصدقة

 واختلف عنهمل يرويه عمرو بن شعيب :فقال الدارقطني 

 .فرواه احلسني املعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن املسيب، عن عمر قوله

 وخالفه عمرو بن دينار واختلف عنهمل

 .عن عمرو بن شعيب عن عمر م يذكر ابن املسيب 4(عمرو بن دينار)فقال ابن عيينة عن 

 .عمر وخالفه محاد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول عن

 .وم يذكر فيه عمرو بن شعيب وال ابن املسيب

 .ورواه املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

 .وكذلأ رواه مندل بن علي عن الشيباين عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

 .حوحديث عمر أص

 

 : إبدال الراوي بغيرهاالختالف في : ختالف نوو اال

 : وتخريجها عمرو بن دينارأوجه االختالف علي 

 .عن عمرعن عمرو بن شعيب عمرو بن دينار  :الوجه األول 

 بن عمرو عن سفيان، أخربنا: قال  (185) -نديترتيب س-ندهأخرجه الشافعي يف مس
والبغوي ( 1283)البيهقي يف معرفة السنن واآلثار ومن طريقه . ، فذكرهقال اخلطاب بن عمر أن دينار،

ابتغوا يف أموال اليتامى ال تستهلكها : "ولفظه . ، عن عمرو بن دينار، به(8518)يف شرح السنة 
 ."اليزكاة
 

 .عمرو بن دينار، عن مكحول عن عمر :الوجه الراني 

                                                 

 .أي خريا أو رحبا. 8
 .كاةأي ال تأكلها اليز .  0

 (.8/818)سقط من النسعة كما أشار إليه حممد بن صا  بن حممد الدباسي يف نسعة مؤسسة الريان . 4
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عن عمرو بن دينار عن مكحول  السعتياين من طريق أيوب( 82888)أخرجه ابن أمت شيبة 
 .وم يذكر فيه عمرو بن شعيب وال ابن املسيب. به

 .م أجد من أخرجه ولكنما ذكره الدارقطين في أيضا محاد بن زيد هوروا
 

  الدارقطين  اغري ما ذكره ه أخريجهناك أو: 

 .عمر بن الخطاب عندينار عن عبد الرحمن بن السائب عن عمرو بن : الوجه الرالث 
من طريق حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار ( 82813)أخرجه البيهقي يف السنن الكربي 

 .، فذكرهبن السائب أن عمر بن اخلطاب عبد الرمحن عن
 

 .ن عمر بن الخطابععمرو بن دينار عن عبيد بن عمير : الوجه الرابع 
أمت الربيع السمان، عن عمرو بن دينار، عن من طريق ( 8811)أخرجه الدارقطين يف سننه 
 .فذكره، عبيد بن عمري، أن عمر بن اخلطاب

 

 : أوجه ةأربع عليعمرو بن دينار  ناختلف ع: دراسة االختالف 

 .عن عمرعمرو بن شعيب عن عمرو بن دينار عن : الوجه األول 

  8.تقدمكما   ،ن دينارأثبت أصحاب عمرو بو  ثبتهو إمام وثقة و  سفيان بن عيينةرواه 
هذا الوجه رواه سفيان بن عيينة وهو أثبت الناس يف عمرو ومن رواه عنه هو اإلمام الشافعي، :  قلت
وصوبه الدارقطين أيضا كما نقل عنه ابن حجر يف التلعيص احلبري . من هذا الوجه حلديث حمفوافا
لعله . ه هبذه العبارةقصدما هو وال نعلم " حوحديث عمر أص" الدارقطين ولكن هنا ذكر 0".وهو أصح"

  .واهلل أعلم. إن شاء اهلل والصحيح ما ذكره ابن حجر .كما يتذح لنا من النساخ خطأ
 

 .عن عمرو بن دينار، عن مكحول عن عمر: وجه الراني ال

 : بعض أصحاب عمرو بن دينار وهم  رواه

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.103:  0/454) البن حجرالتلعيص احلبري . 0
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 8.يه، تقدمثقة ثبت فق هو: حماد بن زيد  (1)

 :أيوب السختياني  (2)

أيوب بن أمت أليمة، وامسه كيسان، السعتياين، أبو بكر البصري ومن صغار هو اإلمام 
 العلم كثري عدال ورعا جامعا احلديث، يف ثبتا ثقة كان: قال ابن سعد  4.وثقه اجلماعة 0.التابعني
 فأيوب عون وابن أيوب اختلف وإذا عون، ابن من أثبت وهو ثقة، أيوب: معني بن حي وقال  3.حجة
ثقة ثبت حجة من  : ورتبته عند ابن حجر  1.مثله عن يسأل ال ثقة وهو: قال أبو حا   5.منه أثبت

 1.كان سيد الفقهاءما رأيت مثله ،: قال شعبة اإلمام، : يب وعند الذه 1كبار الفقهاء العباد
  فمكحول م يسمع من عمر. كال الراويني من الثقات األثبات إال أن يف هذا السند انقطاع:  قلت

 أصحاب من أحد من يسمع م إنه:  ويقال الدارل، هند وأىب وأنس، واثلة من مسع: كما قال الرمذي 
 وأىب وسعد، وعثمان، وعمر، بكر، أىب عن مكحول: وقال أبو زرعة   8.لثالثةا هؤالء من إال  النىب

 .فاحلديث من هذا الوجه مرجوح 82.مرسل عمر وابن عبيدة،
 

 .عمر بن الخطاب عندينار عن عبد الرحمن بن السائب عن عمرو بن : الوجه الرالث 
 88.وهو صدوق له أوهام، كما تقدمحممد بن مسلم  رواه

                                                 

 (.4)انظر يف احلديث . 8
هتذيب الكمال ، (8421:  8/328)التاريخ الكبري للبعاري ، (4884:  1/814)الطبقات الكربي البن سعد . 0

:  8/481)هتذيب التهذيب البن حجر ، (1:  1/85)سري أعالم النبالء للذهيب ، (121:  4/351)للميزي 
 (.125:  881)تقريب التهذيب البن حجر ، (144
 (.1188:  1/54) البن حبان ، الثقات(885:  0/055)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.1/814)سعد الطبقات الكربي البن . 3
 .(885:  0/055)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 5
 .(885:  0/055) املرجع السابق. 1
 (125:  881)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (588:  8/012)الكاشف للذهيب . 1
 (0521)سنن الرمذي . 8
 (.528:  82/018)هتذيب التهذيب البن حجر  ،(188:  084)املراسيل البن أمت حا  . 82
 (.0)انظر يف احلديث . 88
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وم يتابع، فال يعترب به  انفرد بذكر عبد الرمحن بن السائب يف هذا اإلسناد ن مسلم قدحممد ب :قلت  
 .أيضا مرجوح فهذا الوجه. خالف من هو أوثق منه

 

 

 .ن عمر بن الخطابععمرو بن دينار عن عبيد بن عمير : الوجه الرابع 
، من الطبقة (الربيع  والد سعيد بن أىب) ، أشعث بن سعيد البصرلوهو  أبو الربيع السمان رواه

وعند  4مروك :جر رتبته عند ابن ح 0ضعفه اجلماعة 8.التابعني السادسة من الذين عاصروا صغار
 3ضعيف:  الذهيب 
وقال . هذا السند منكر مردود ألن الراوي هو أبو السمان الربيع، مروك احلديث، فال يعتد به:  قلت

 5."ضعيف الربيع وأبو ،موقوف":  اإلمام ابن حجر عقب هذا احلديث
 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

هو الوجه الراجح عن عمرو يف  (عمر عمرو بن شعيب عن عمرو بن دينار عن)الوجه األول 
 .هذا احلديث ألنه مروي عن أثبت أصحابه وهو سفيان بن عيينة

 .، فهو مرجوحبالتفرد والوهم جه الثالث معلولالوجه الثاين معلول باالنقطاع والو وأما 

 . ألن الراوي هو مروك احلديث الوجه الرابع، فال يعترب بهوأما 
 

 : الحكم علي الحديث 

 .كلهم ثقات  الرواة عند الشافعي يف مسندهمن وجهه الراجح صحيح، و احلديث 
  

                                                 

 (.504:  884)تقريب التهذيب البن حجر ، (504:  4/018)هتذيب الكمال للميزي . 8
، (312:  0/831)اجلرح والتعديل البن أمت حا  ، (022:  0/31) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 0

 (.053:  8/15) البن حجر لسان املييزان
 (.504:  884) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.348:  8/050)الكاشف للذهيب . 3
 (.85112:  80/400)إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العشرة البن حجر . 5
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 . مروياته من مسند عبد الرحمن بن عوف

ما أذن اهلل : بد الرمحن، عن أبيه، عن النيب وسئل عن حديث أمت سلمة بن ع: ( 5)الحديث 
 .احلديث... لشيء 

 يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنهمل:  فقال الدارقطني

 .فرواه عبد الغين بن رفاعة، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن أمت سلمة، عن أبيه

 .وأرسله غريه عن ابن عيينة

 .هريرة ورواه ابن أمت حفصة، عن عمرو، عن أمت سلمة، عن أمت

 .، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة8وكذلأ رواه الدهين

 .عن اليزهري، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة: واألشبه بالصواب، قول من قال

 0.وعن عمرو بن دينار، عن أمت سلمة مرسال

 

 .ووجه آخر من وجوه االختالف االختالف في الوصل واارسال: نوو االختالف 

 :دينار وتخريجها  أوجه االختالف علي عمرو بن

 .مرفوعا هعن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي: الوجه األول 

بأن أبا سفيان يرويه من رواية عبد الغين بن  الدارقطين قد أوردم أقف علي من أخرجه ولكن 
قد وصله يف اإلبانة عن  أيضا بأن أبو النصر السجيزي العجلوين يف كشف اخلفاء رفاعة عنه وكذا ذكر

 4.أبيه أمت سلمة عن

 

 .عمرو، عن أبي سلمة مرسال: الوجه الراني 

ع أخربين عمرو بن دينار، أنه مس: عن ابن جريج قال( 3811)بد الرزاق يف مصنفه أخرجه ع
ا أذن إلنسان حسن ما أذن اهلل لشيء كم": قال حسبت عن النيب  أبا سلمة بن عبد الرمحن، خيرب

 .يستمع: يعين ما أذن يقول "الرمن بالقرآن

                                                 

ألشبه فا. ولعل هذا تصحيف( 3144:  321 ،تقريب التهذيب البن حجر)هو عمار بن معاوية، صدوق يتشيع . 8
 .السياق عليه دلما يكيكون هنا اليزهري يف مكان الدهين  أن 
 (.518:  3/011)علل الدارقطين . 0
 .0188، رقم 0/418 فحةص. 4
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ابن عيينة، عن عمرو، عن أمت عن ( 08834:  1/888)يف مصنفه  ةوأخرجه ابن أمت شيب
 ".لشيء كإذنه لعبده يرمن بالقرآن ما أذن اهلل": سلمة، قال

 

 .مرفوعا عمرو، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة :الوجه الرالث 

بج، حدثنا حامد بن عن عمر بن سعيد بن سنان مبن( 158)يف صحيحه أخرجه ابن حبان 
حي  البلعي، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن اليزهري مث مسعته عن اليزهري عن أمت سلمة عن 

 ".ما أذن اهلل لشيء ما أذن لنيب يتغىن بالقرآن: "، قالأمت هريرة، عن النيب 
 

 .عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا:  رابعالوجه ال

رو عن أمت وقال حدثنا روح حدثنا ابن أمت حفصة عن عم( 1158) هيف مسند أخرجه البيزار
 (.1/528)وكذا ابن عدي يف الكامل  فذكرهسلمة عن أمت هريرة، 
 : أوجهعمرو بن دينار علي  ناختلف ع: دراسة االختالف 

 .مرفوعا عمرو، عن أبي سلمة، عن أبيه: الوجه األول 

 : عن عمرو بن دينار  رواه
مث  8.تقدمكما   ،وأثبت الناس يف عمرو بن دينارت بوهو ثقة ث : بن عيينة سفيا   (1)

 :اختلف عنه 
 .و عن أمت سلمة عن أبيه مرفوعاعن عمر  0(ثقة فقيه) بن رفاعة الغين عبدفمرة رواه عنه  ( أ)

و عن أمت عن عمر  (ثقة حافي صاحب تصانيف)ومرة أرسله عنه أبو بكر بن أمت شيبة  ( ب)
 .سلمة

عن اليزهري عن أمت سلمة عن أمت  4(ثقة حافي) البلعي حامد بن حي ومرة رواه عنه  ( ت)
  .مرفوعا وجعله من مسند أمت هريرة هريرة، عن النيب 

عبد الغين بن رفاعة وهو ثقة فقيه كما ذكر رواه عنه  ألولالوجه ا : عن سفيا  بن عيينة الوجه الراجح
ه متابعة من أبو للعجلوين أن وذكر ا أيضا سفيان تفرد بهابن حجر يف التقريب ولكنه تفرد به كما 

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
  (.3841:  412)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.8211:  838) املرجع السابق. 4
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فهذا الوجه شاذ  .فمتابعته ال تعترب. يف كتب الرجال أجده يف حد حبثيالنصر السجيزي ولكن م 
 .مرجوح

متابع عليه، قد تابعه  وأما الوجه الثاين املرسل رواه عنه أبو بكر بن أمت شيبة هو ثقة حافي، مث سفيان
 .فهذا الوجه حمفوا إن شاء اهلل. علي عمرو بن دينار كما سيأيت ابن جريج

 من طريق آخر عنه روي واحلديث قد .ثقة حافيوهو  حامد بن حي  البلعيقد رواه  أما الوجه الثالث
عن علي بن عبد اهلل، ومسلم ( 5203)، والبعاري (838)أخرجه احلميدي ،اليزهري رواه سفيان عن

 لدارمييف االفتتاح، عن قتيبة، وا (0/812)عن عمرو الناقد وزهري بن حرب، والنسائي ( 040، 180)
عن ( وقتيبة عمرو الناقد وزهري بن حربعلي بن عبد اهلل و ) همأربعتعن حممد بن أمحد،  (8/452)

يف العلل  أشار الدارقطين إليهو . ثابت حمفوا عنه أيضا الطريق هذاف .سفيان، عن اليزهري، هبذا اإلسناد
هو احملفوا عن ابن عيينة، عن عمرو، وعن ابن عيينة، و " بقوله (.8143:  8/041)آخر يف موضع 

    .عن اليزهري، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة

 . م أظفر علي ترمجته يف كتب الرجال:  أبو النصر السجزي (2)
النصر السجيزي ال تعترب ألنه  ومتابعة أمت غري حمفوا من رواية سفيان كما مر آنفاهذا الوجه :  قلت
 .ةهول

  

 .عن عمرو، عن أبي سلمة مرسال: ني الوجه الرا

 : عن عمرو بن دينار ه روا
  8.، تقدمثقة يدلسهو :  بن جريجا (1)
 .هذا هو الوجه الراجح عن سفيان كما سبق يف دراسة الوجه األول:  بن عيينة سفيا  (2)

مث ابن جريج وإن كان مدلسا فقد صرح  .هذا الوجه حمفوا كما تقدم يف دراسة الوجه األول: قلت 
عن عمرو بن دينار، ...واألشبه بالصواب، قول من قال: "فلذا صوبه الدارقطين وقال  .تحديث هنابال

 ".عن أمت سلمة مرسال
 

 .مرفوعا عمرو، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة :الوجه الرالث 

 .، كما سبق يف دراسة الوجه األولعنه هو أيضا حمفواسفيان بن عيينة و  رواه:  قلت

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
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 .مرفوعا عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:  رابعال الوجه 

كبار أتباع   من ،، أبو سلمة البصرلحممد بن أىب حفصة ميسرةوهو  ابن أمت حفصة رواه
 4.خيطئ: وذكره ابن احلبان يف الثقات وقال  0وثقه حيي بن معنيو 8.التابعني ومن رجال الصحيحني

ورتبته عند ابن  1.صا  يعترب به: وقال مرة أخري  5يوقال الدارقطين ليس بقو  3ولكن ضعفه النسائي
 1.، ولينه القطانضعيف: وثقه غري واحد، وقال النسائى :  الذهيب  قالو  1صدوق خيطىء:  حجر 

فقال . وهو صدوق خيطئ وم يتابع بن أمت حفصة بهاديث من هذا الوجه ال يصح لتفرد احل:  قلت
عن أمت سلمة، عن أمت هريرة، وال نعلم أسنده عمرو، عن أمت وهذا احلديث أسنده اليزهري، " :البيزار 

 8."سلمة، عن أمت هريرة إال ابن أمت حفصة، وال حيفي، عن ابن أمت حفصة عن عمرو غري هذا احلديث

 8."احلديث

قال و  82.وهذا عن عمرو بن دينار هبذا اإلسناد، وال أعلم يرويه غري بن أمت حفصة: قال ابن عدي و 
فهذا  88.مد بن أمت حفصة عن عمرو بن دينارتفرد به روح بن عبادة عن حم: الدارقطين يف األفراد 

 .الوجه منكر
 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

                                                 

 .(5858:  05/15)هتذيب الكمال للميزي  يفانظر ترمجته . 8
 428 سؤاالت ابن اجلنيد،)عيف احلديث ض: وقال مرة أخري ، (001:  4/12) رواية الدوري -معني بناتاريخ . 0
سري أعالم النبالء للذهيب ، )بالقوي ليس : ، قال الذهيب يف ترمجته وثقه حي  بن معني مرة، مث توقف، وقال(831: 
1/58  :02.) 
 (.82144:  1/321) البن حبان الثقات. 4
 (.552:  85) للنسائي روكنيالضعفاء وامل. 3
 (.1/58)سري أعالم النبالء للذهيب . 5
 .(343:  58ص)سؤاالت الربقاين للدارقطين . 1
 (.5101:  313)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.3123:  0/815)الكاشف للذهيب . 1
 (.85/048)مسند البيزار . 8
 (.1/528)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 82
 (.5518:  5/481)مد بن طاهر املقدسي ، حملينالغرائب واألفراد لإلمام الدارقطأطراف . 88
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هو الوجح الراجح عن عمرو يف هذا احلديث  (مرسال عمرو عن أمت سلمة)الثاين املرسل الوجه 
 .بت الناس فيه ورجحه الدارقطين أيضاوهو أثمن أصح روايته ألن مروي عن سفيان بن عيينة 

 .كما أشار إليه الدارقطين  الثالث املرفوع أيضا حمفوا وأما الوجه

النقاد مثل البيزار وابن  هأعل رابعالوجه الول املرفوع معلول بالتفرد والغرابة وكذا أما الوجه األو 
 .بالتفرد عدي والدارقطين

 

 : الحكم علي الحديث 

من حديث أمت هريرة   أيضا موصوال ثبت صحيح، مبا أنه قد مرسلح ه الراججهمن و احلديث 
: إسناده صحيح، حامد بن حي : رنؤوط األوقال شعيب  8.األلباينوصححه كما يف الوجه الثالث،

ي بن عن عل( 5203)البعاري  كما أخرجه.فوقه من رجال الشيعني رول له أبو داود، ومن 0".ثقة
 .عن سفيان، عن اليزهري، هبذا اإلسناد امهكال ،(040، 180)عبد اهلل، ومسلم 

  

                                                 

 .(8403)صحيح أمت داود . 8
 (.158:  4/01)حتقيق صحيح ابن حبان برتيب ابن بلبان . 0
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  مروياته من مسند معاذ بن جبل

مث  وسئل عن حديث جابر بن عبد اهلل، عن معاذ أنه كان يصلي مع رسول اهلل   : (6)الحديث 
 .ينصرف فيصلي بقومه تلأ الصالة

 يرويه عمرو بن دينار واختلف عنهمل:  فقال الدارقطني

 .جعفر عن أيوب عن عمرو، عن جابر عن معاذ فرواه احلسن بن أمت

 .وتابعه حممد بن ييزيد الواسطي فرواه عن شعبة عن عمرو، عن جابر عن معاذ

 .وخالفهما أصحاب شعبة وأصحاب أيوب فرووه عنهما عن عمرو، عن جابر أن معاذا

8وكذلأ رواه منصور بن زاذان وورقاء، وحممد بن مسلم وصحيحه أنه من مسند جابر
 

 

 .ا الزيادة والنقصاالختالف في : االختالف  نوو

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .عن عمرو، عن جابر عن معاذ: الوجه األول 

ما فيم أقف علي من أخرجه إال ه من مسند معاذ بن جبل و وجعال أيوب وشعبة عنه به،رواه 
   .ذكره الدارقطين

    

 .أ  معاذا عمرو، عن جابر: الوجه الراني 

، (8)، ويف السنن املأثورة (823-8/824)مطوال وخمتصرا الشافعي يف مسنده أخرجه 
، (122) يف سننه ، وأبو داود(811)و( 315)يف صحيحه ، ومسلم (8031) يف مسنده واحلميدي

 ، وابن خيزمية(8101) مسنده و يعلى، وأب(401) يف املنتقى وابن اجلارود( 145) يف سننه لنسائيوا
والطحاوي يف شرح ( 8115و  8113) يف مستعرجه وانة، وأبو ع(8188)و ( 508) صحيحه يف

و ( 0322) يف صحيحه ، وابن حبان(3085) شرح مشكل اآلثار، ويف (8015) معاين اآلثار
من طريق  (588) يف شرح السنة ، والبغوي(880و 4/15) يف سننه الصغري ، والبيهقي(0320)

 .، بهسفيان بن عيينة

من طريق سليم بن ( 1458) ين يف األوسط، والطربا(1821) يف صحيحه جه البعاريوأخر 
 .، بهحيان

                                                 

 (. 812:  1/43)علل الدارقطين . 8
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يف  ، وأبو عوانة(818( )315) صحيحه ، ومسلم(188) يف صحيحه وأخرجه البعاري
 .، بهمن طرق عن أيوب السعتياين( 031ص)وابن شاهني يف ناسعه ومنسوخه ( 8111) مستعرجه

 ، وابن حبان(8111) يف مستعرجه عوانة ، وأبو(812( )315) يف صحيحه وأخرجه مسلم
 .، بهمن طريق منصور بن زاذان (4/11) يف سننه الصغري ، والبيهقي(0324) يف صحيحه
يف سننه ، والدارمي (8122) مسنده والطيالسي( 53( )115)يف صحيحه أخرجه مسلم و 

، وأبو عوانة يف الصالة كما (4/828) يف سننه ، والنسائي(8811) يف صحيحه ، والبعاري(8558)
 85-83و 0/83) يف سننه ، والدارقطين( 1128)الكبري ، والطرباين يف (4/011) يف إحتاف املهرة

 .، بهشعبة طريقمن ( 8122)اجلعد يف مسنده  وابن( 812، 811)والسراج يف مسنده ( 85و

الطحاوي يف شرح ، و (8) السنن املأثورة ، ويف(8/823) وأخرجه خمتصرا الشافعي يف مسنده
 .، بهمن طريق ابن جريح (4/11)، والبيهقي (015و 8/013)والدارقطين  ،(0412)معاين اآلثار 

من طريق هشام ( 811)والسراج يف مسنده ( 0511)أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط و 
 .، بهالدستوائي

شعبة وهشام سفيان بن عيينة ومنصور بن زاذان وأيوب السعتياين وابن جريج و )هم سبعت
كان معاذ يصلي مع ": عن جابر بن عبد اهلل، قالعن عمرو ين دينار، ( الدستوائي وسليم بن حيان

 ".النيب صلى اهلل عليه وسلم، مث يأيت قومه، فيصلي هبم
 .فيما ذكره الدارقطين وم أقف علي من أخرجه ورقاء وحممد بن مسلموكذا رواه 

 

 :دينار علي وجهني  عمرو بن عناختلف : دراسة االختالف 

 .عن عمرو، عن جابر عن معاذ :الوجه األول 

 :عن عمرو بن دينار  رواه

 :مث اختلف عنه  8.هو ثقة ثبت كما سبق:  أيوب السختياني  (1)
وهو من كبار التابعني  .عن عمرو، عن جابر عن معاذ، احلسن بن أمت جعفره رواه عنفمرة  ( أ)

: وقال الذهيب  0ديث مع عبادته وفضلهضعيف احل: ولكن ضعفه النقاد فقال ابن حجر 
 8.ضعفوه

                                                 

 (. 0)انظر يف احلديث  . 8
 (.8000:  858)تقريب التهذيب البن حجر . 0
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عن عمرو، عن  4(ضعيف)وثابت بن محاد  0(ثقة ثبت)أصحابه محاد بن زيد ومرة رواه عنه  ( ب)
   .جابر أن معاذا

ألنه روي عن محاد بن ال شأ أن الوجه الراجح عن أيوب هو الوجه الثاين :  الوجه الراجح عن أيوب
 .بن أمت جعفر هو منكر لكونه ضعيفاوما رواه احلسن . زيد وهو ثقة

مث اختلف عنه  3.ثبت حجة وخيطىء ىف األمساء قليال كما سبق : شعبة بن الحجاج  (2)
 :أيضا 

ثقة   وهو. عن عمرو، عن جابر عن معاذ، حممد بن ييزيد الكالعي الواسطيفمرة رواه عنه  ( أ)
: والذهيب  5.بت عابدثقة ث: كما حكم عليه ابن حجر   من صغار أتباع التابعني وثقه اجلماعة

.بدالحجة يعد من األ
1  

و  1(ثقة مأمون مكثر عمي بأخرة)كثري من أصحابه مثل مسلم بن ابراهيم ومرة رواه عنه   ( ب)
 8(ثقة عابد)وآدم بن أمت أياس  1(ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة)حممد بن جعفر غنذر 
سعيد بن و  88(ثقة)رير ووهب بن ج 82ثقة حافي غلط يف أحاديث)وأبو داود الطيالسي 
وسعيد بن  80(ثقة من صغار التاسعة وهو من أقدم شيخ للبعاري)الربيع اهلروي البصري 

                                                                                                                                           

 (.8281:  8/400)شف للذهيب الكا. 8
 (.8381: 811) تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.080:  0/15)تركه األزدي وغريه وقال الدارقطين ضعيف جدا : قال ابن حجر يف لسان املييزان . 4
 (.8)انظر يف احلديث  . 3
 (.1324:  583)تقريب التهذيب البن حجر . 5
 (.5303:  0/048)الكاشف للذهيب . 1
 (.1181:  508)قريب التهذيب البن حجر ت. 1
 (.5111:  310) املرجع السابق. 1
 (.840:  11) املرجع السابق. 8
 (.0552:  052) املرجع السابق. 82
 (.1310:  515) املرجع السابق. 88
 (.0424:  045) املرجع السابق. 80
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صدوق ثبت يف )وعبد الصمد بن عبد الوارث  8(ثقة صا  وقال أبو حا  رمبا وهم)عامر 
 . 4(ثقة ثبت رمي بالتشيع)وعلي بن اجلعد  0(شعبة

 ،شعبةاجلمهور من أصحاب  روايةيدل واضحا  ما رحجهو األ الوجه الثاين:  عن شعبة الوجه الراجح
وإن كان ثقة إال أنه تفرد به ووهم  حممد بن ييزيد الكالعي الواسطيوالوجه األول عنه شاذ ألن الراوي 

 .اجلم الغفري من الثقاتما رواه خالف  كما يدل السياق، فتفرده ال يقبل  فيه

ه األول ال يعترب به، ألنه ال يثبت ممن رواه عن عمرر، ال من يتضح من الدراسة املذكورة أن الوج:  قلت
 .ال حيتج بهفاحلديث من هذا الوجه مرجوح . أيوب وال شعبة

 

 .عن عمرو، عن جابر أ  معاذا: الوجه الراني 

 :  وهممن أصحابه  مجععن عمرو بن دينار  رواه

 3.تقدمكما   ،وأثبت الناس يف عمرو بن دينارت بوهو ثقة ث : سفيا  بن عيينة (1)
  : منصور بن زاذا  (2)
ويقال كنية )منصور بن زاذان الواسطى، أبو املغرية الثقفى، موىل عبد اهلل بن أىب عقيل الثقفى   

هو متفق علي ثقته وثقه  5.وهو من رجال الصحيحني و من الذين عاصروا صغارالتابعني( أبيه أبو عقيل
رتبته عند ابن حجر  1.ذكره ابن حبان يف الثقاتو  1وثقه حيي بن معني وابن حنبل و أبو حا  والنسائي

 8.ثقة كبري الشأن:  ورتبته عند الذهيب  1ثقة ثبت عابد:  حجر 

                                                 

 (.0441:  041) املرجع السابق. 8
 (.3212:  451) املرجع السابق. 0
 (.3181:  481) رجع السابقامل. 4
 (.8)انظر يف احلديث . 3
، (8380: 1/431)التاريخ الكبري للبعاري ، (4385: 1/001)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 5

هتذيب التهذيب البن ، (1888: 01/504)هتذيب الكمال للميزي ، (881:  5/338)سري أعالم النبالء للذهيب 
 (.1181: 531)تقريب التهذيب البن حجر ، (582:  3/441)حجر 
 (.158:  1/810)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.88280:  313/ 1) البن حبان الثقات. 1
 (.1181:  531)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (. 5148:  0/081)الكاشف للذهيب . 8
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 .تقدم أن هذا الوجه هو الثابت عنه يف هذا احلديث:  أيوب السختياني (3)

 8.كما سبق  ،ثقة يدلس:  ابن جريج (4)

 .تقدم أن هذا الوجه هو الثابت عنه يف هذا احلديث : شعبة بن الحجاج (5)

 : هشام الدستوائي (6)

يقال له بن أىب عبد اهلل، سنرب الدستوائى، أبو بكر البصرل، الربعى وقيل اجلحدرل، و هشام 
وثقه علي بن املديين وأمحد بن  0.صاحب الدستوائى وهو من كبار أتباع التابعني ومن رجال الصحيحني

 1قد رمى بالقدرثقة ثبت، و  :ورتبته عند ابن حجر  5.وذكره ابن حبان يف الثقات 3والعجلي 4بن حنبل
هشام أمري املؤمنني ىف : ، قال الطيالسى احلافي، وكان يطلب العلم هلل: وعند الذهيب  1بالقدر
 1.احلديث
 : سليم بن حيا  (7)

 1.ومن رجال الصحيحني سليم بن حيان بن بسطام اهلذىل البصرل وهو من كبار أتباع التابعني  
 82ثقة:  ورتبته عند ابن حجر  8ما به بأس :وثقه حيي بن معني والنسائي وقال أبو حا   1.الصحيحني

 8.صدوق:  وعند الذهيب  82ثقة

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث  .  8
، (8380: 1/431)التاريخ الكبري للبعاري ، (4385: 1/001)ي البن سعد الطبقات الكرب : انظر ترمجته يف . 0

هتذيب التهذيب البن ، (1510: 42/085)هتذيب الكمال للميزي ، (58:  1/838)سري أعالم النبالء للذهيب 
 (.1088: 514) للذهيب تقريب التهذيب البن حجر، (582: 3/441)للذهيب حجر 
 (.032:  8/58) اجلرح والتعديل البن أمت حا . 4
 (.8141:  351) للعجلي الثقات. 3
 (.88580:  1/518) البن حبان الثقات. 5
 (.1088: 514)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.5818:  0/441)الكاشف للذهيب . 1
:  1/431)التاريخ الكبري للبعاري ، (4385:  1/001)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 1

هتذيب ، (1510: 42/085)هتذيب الكمال للميزي ، (58:  1/838) أعالم النبالء للذهيب سري، (8380
 (.1088: 514) تقريب التهذيب البن حجر ، (582: 3/441)التهذيب البن حجر 

 (.8411:   3/483)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.0548:  038)تقريب التهذيب البن حجر . 82
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 0.هو صدوق خيطئ كما سبق:  محمد بن مسلم (8)

 4.هو صدوق كما سبق : ورقاء بن عمر (9)

منصور بن زاذان وابن جريح وشبعة بن بن عيينة و  سفيانمجع من األئمة الثقات مثل  رواه:  قلت
وهم ال ينيزلون عن درجة  وحممد بن مسلم وورقاء بن عمريان مثل سليم بن ح تابعهمو  وأيوب احلجاج
. ، هبذا اإلسناد5مقسم بن اهلل عبيدو  3اليزبري عليه، تابعه أبو بعقد تو   إن عمرو بن دينارمث .الصدوق

 ".وصحيحه أنه من مسند جابر: "وبه قال الدارقطين . ال شأ هذا الوجه حمفوا والراجح عن عمروف
 

 : راجح عن عمرو بن دينار خالصة الدراسة والوجه ال

عن عمرو بن دينار هو الوجه الراجح  من مسند جابر (عمرو، عن جابر أن معاذا) الوجه الثاين
 .يف هذا احلديث

فاحلديث ليس من مسند معاذ بل من . معلول بالوهم والنكارة وبالتايل مردود األولالوجه أما و 
 .مسند جابر

 

 :الحكم علي الحديث 

                                                                                                                                           

 (.0211:  8/351)الكاشف للذهيب . 8
 (.0)انظر يف احلديث . 0
 .(0)انظر يف احلديث . 4
حممد بن مسلم بن تدرس القرشى األسدل، أبو اليزبري املكى، موىل حكيم بن حيزام، صدوق إال أنه يدلس . 3
تابع أبو اليزبري، عمرو بن دينار بروايته عن جابر، وأخرجه مطوال وخمتصرا الشافعي يف و (. 1088:  521التقريب )
، وابن ماجه (818( )315)، ومسلم (4105)، وعبد الرزاق (1)، ويف السنن املأثورة 823و 8/824ملسند ا
، وأبو عوانة (508)، وابن خيزمية (88111)، ويف الكربل 814-0/810، والنسائي يف اجملتىب (811)و ( 141)
عن ( 4/881و 484-8/480)، والبيهقي (3081)، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار (851-851و 0/851)

 .صلى معاذ بن جبل األنصاري ألصحابه العشاء، فذكره: أمت اليزبري، عن جابر أنه قال
عمرو بن دينار وقد تابع حممد بن مقسم، (. 3433:  413التقريب )عبيد اهلل ابن مقسم املدين، ثقة مشهور . 5

، وأبو اليزبري وأبو صا  (0323)ابن حبان و (  83038)ما رواه أمحد يف مسند جابر بن عبد اهلل  بروايته عن جابر،
، 8144، 508)وابن خيزمية يف صحيحه (  88128، 88124)وحمارب بن ديثار ما رواه النسائي يف السنن الكربي 

 (.  1111)، والطرباين (8115)،  وأبو عوانة (8143
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  .، أخرجه الشيعان يف الصحيحنيصحيح الراجحمن وجهه احلديث 

من مات وهو : وسئل عن حديث جابر بن عبد اهلل، عن معاذ بن جبل، عن النيب  : (7)الحديث 
 .يعبد اهلل ال يشرك به شيئا فإن له اجلنة

 يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنهمل:  فقال الدارقطني

مسعت معاذ بن جبل حني حضرته : عن جابر، قال فرواه حا  بن أمت صغرية، عن عمرو بن دينار،
 .الوفاة، ووهم فيه

حدثنا من شهد معاذ بن جبل حني : وخالفه ابن عيينة، فرواه عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال
 .حضر، وهو الصحيح

ورواه سعيد بن زيد، وحممد بن مسلم، عن عمرو، عن جابر، أن معاذا قال يف مرضه، وقول ابن عيينة 
 8.صحيحهو ال

 

 .ا االختالف في الزيادة والنقص: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .لسمعت معاذ بن جب: عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: الوجه األول 

( 38)نعيم يف صفة اجلنة  وأبو( 18)ويف املعجم الكبري ( 8315)أخرجه الطرباين يف الدعاء 
عن حا  بن  (884)وابن منده يف اإلميان  (8/801)ويف تاريخ اصفهان ( 5813)صحابة ويف معرفة ال

حا  بن أمت )كالمها ،  عن طريق طلحة بن عمرو( 10)أمت صغرية وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 واسقطوا الواسطة بني جابر ،فذكره ،ر عن جابر بن عبد اهللعن عمرو بن دينا( صغرية وطلحة بن عمرو

 .ومعاذ
 

 .حدثنا من شهد معاذ بن جبل: عمرو بن دينار، عن جابر، قال: الوجه الراني 

وأخرجه أمحد  (14) ومن طريقه الطرباين يف املعجم الكبري( 418)أخرجه احلميدي يف مسنده 
مسعت جابر بن : حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو يعين ابن دينار قال: قال ( 00212)يف مسنده 
اكشفوا عين سجف القبة أحدثكم : يقول. حني حضرته الوفاة أخربنا من شهد معاذا: يقولعبد اهلل 

، م مينعين أن أخربكم بشيء مسعته من رسول اهلل : ، وقال مرة حديثا مسعته من رسول اهلل

                                                 

 (.810:  1/41)علل الدارقطين . 8
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، م من شهد أن ال إله إال اهلل خملصا من قلبه، أو يقينا من قلبه: "موه إال أن تتكلوا مسعته يقولأحدثك
 ."دخل اجلنة وم ألسه النار: "وقال مرة" أو دخل اجلنة،يدخل النار، 

 

 .عمرو، عن جابر، أ  معاذا: الوجه الرالث 

من ( 8444)ه يف مسند الشاشي واهليثم بن كليب( 58)أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
وابن حبان . سلم الطائفيمن طريق حممد بن م (12)الطرباين يف املعجم الكبري و  طريق سعيد بن زيد

. ر، عن جابر، أن معاذاعن عمرو بن دينامن طريق ابن أمت زائدة عن سفيان ( 022)يف صحيحه 
واسقطوا  ".شهد أن ال إله إال اهلل خملصا من قلبه دخل اجلنة من....فاةملا حضرته الو " :فذكره ولفظه 

 .الواسطة بني جابر ومعاذ
 

 :بن دينار علي وجوه  عمرو ناختلف ع: دراسة االختالف 

 .سمعت معاذ بن جبل: عمرو بن دينار، عن جابر، قال :الوجه األول 

 : عن عمرو بن دينار رواه

  : حاتم بن أبي صغيرة  (1)

هو حا  بن مسلم، أبو يونس القشريل، و قيل الباهلى موالهم، البصرل وهو من الذين   
ماعة منهم أمحد بن حنبل وحييي بن معني وأبو وثفه اجل 8.عاصروا صغار التابعني ومن رجال الصحيحني

 3ورتبته عند ابن حجر 4وذكره ابن حبان يف الثقات 0صا  احلديث: زرعة والنسائي وزاد أبو حا  
 .ثقة:  5والذهيب
 : طلحة بن عمرو   (2)

                                                 

سري أعالم ، (014:  4/11)التاريخ الكبري للبعاري ، (1/012)د الطبقات الكربي البن سع: انظر ترمجته يف . 8
هتذيب التهذيب البن حجر ، (881:  5/883)هتذيب الكمال للميزي ، (885:  1/054)النبالء للذهيب 

 (.1088:  514)تقريب التهذيب البن حجر ، (582:  3/441)
 (.8838:  4/051)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.1581:  1/041) بن حبانال الثقات. 4
 (.881:  833)تقريب التهذيب البن حجر . 3
 (.141:  8/422)الكاشف للذهيب . 5
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 0ضعفه ابن معني 8.هو طلحة بن عمرو بن عثمان احلضرمى ، املكى ومن كبار أتباع التابعني
: قال أبو حا  .ليس بشئ: 1وابن املديين 5وقال البعاري مروك احلديث: 3والنسائي 4ل أمحدوقا. وغريه
رول له ابن عدي أحاديث، مث قال وطلحة بن عمرو هذا،  1.ليس بالقوي لني احلديث عندهم: حا 

. قد حدث عنه قوم ثقات، بأحاديث صاحلة، وعامة ما يرويه، ال يتابعونه عليه، وهذه األحاديث
 82.ضعفوه:  وقال الذهيب  8.مروك:  قال ابن حجر  1.ا فيه نظرعامتها مم

 مروك، بل هو ضعيف جدا ولكنهوتابعه طلحة بن عمرو  وهو ثقة رواه حا  بن أمت صغرية :قلت 
 ألنه الثقةولكنه مرجوح وإن رواه  88.سناد رجاله رجال الصحيحهذا اإل: وقال البوصري  .احلديث

ووهم : "فلذا أعله الدارقطين بالوهم وقال . كما سيأيت  فيان بن عيينةخالف من هو أوثق منه وهو س
شهدت معاذا، وحديث :  عن عمرو، عن جابر: وقيل ...وهذا إسناد صحيح": وقال ابن منده  ."فيه

 80."ابن عيينة أوىل
 

 .حدثنا من شهد معاذ بن جبل: عمرو بن دينار، عن جابر، قال: الوجه الراني 

 : مث اختلف عنه  84.نة وهو أثبت الرواة يف عمرو ين دينار كما سبقسفيان بن عيي رواه

                                                 

، لسان املييزان (881:  5/883)هتذيب الكمال للميزي ، (4823:  3)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 8
 (.4242:  014) تقريب التهذيب البن حجر ، (3221:  0/432) البن حجر

 (.424:  4/15) رواية الدوري – تاريخ بن معني. 0
 (.111:  8/388) رواية عبد اهلل –ومعرفة الرجال ألمحد  عللال. 4
 (485 ت) للنسائي الضعفاء واملروكني. 3
 (4823 : 3)التاريخ الكبري للبعاري . 5
 (.0281:  3/311)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.0281:  3/311) املرجع السابق. 1
 (.821-0/821)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 1
 (4242:  014)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 (.0311:  8/513)الكاشف للذهيب . 82
 (.80:  8/888) للبوصريي إحتاف اخلرية املهرة. 88
 (.884:  8/031)اإلميان البن منده . 80
 (.8)انظر يف احلديث . 84
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حدثنا من شهد : عن عمرو بن دينار، عن جابر، قالفمرة رواه عنه احلميدي وأمحد بن حنبل  ( أ)
 .وفيه ذكرا الواسطة بني جابر ومعاذ .معاذ بن جبل

وم يذكر تلأ  معاذاعن عمرو، عن جابر، أن  8(ثقة متقن)ومرة رواه عنه حييي ابن أمت زائدة  ( ب)
 .الواسطة

رواه احلميدي وأمحد بن حنبل بالواسطة أصح مما رواه الوجه األول الذي  : عن سفيا  الوجه الراجح
فهو قد وهم فيه مع ثقته واتقانه كما يدل عليه . وم يتابع خالف من هم أوثق منه ابن أمت زائدة ألنه

 .السياق
فهذا الوجه الثابت عنه حمفوا عن عمرو . يف عمرو بن دينار هو أثبت الرواةو سفيان بن عيينة :  قلت

  ". وقول ابن عيينة هو الصحيح"وبه قال الدارقطين . بن دينار إن شاء اهلل
 

 .عمرو، عن جابر، أ  معاذا: الوجه الرالث 

  :عن عمرو بن دينار  رواه

 .لثاينهذا الوجه م يثبت عنه كما ذكرنا يف دراسة الوجه ا:  سفيا  بن عيينة (1)
 :سعيد بن زيد  (2)

من كبار أتباع بن درهم األزدي اجلهضمي أبو احلسن البصري أخو محاد، هو سعيد بن زيد   
 5.ليس به بأس: وقال أمحد بن حنبل  3.صدوق حافي: وقال مسلم  4وثقه حييي بن معني 0التابعني
قال ابن  8.يئليس بش: وقال أبو داود  1.يضعفون حديثه وليس حبجة: ولكن قال اجلوزجاين  5.بأس

  4.ليس بالقول، ووثقه ابن معني: قال مجاعة : وقال الذهيب  0صدوق له أوهام: ابن حجر 

                                                 

 (.1531:  582)بن حجر تقريب التهذيب ال. 8
، (885:  1/054)سري أعالم النبالء للذهيب ، (8511:  4/310)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 0

تقريب التهذيب البن ، (58:  3/40)هتذيب التهذيب البن حجر ، (0011:  82/338)هتذيب الكمال للميزي 
 (.0480:  041 )حجر 
 (.4158:  3/813) الدوريرواية  – بن معنياتاريخ . 4
 (.4/310)التاريخ الكبري للبعاري . 3
 (.11:  3)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 5
 ، بت،حديث اكادمي فيصل آباد، باكستان، عبد العليم عبد العظيم الب ستوي: احملققللجوزجاين،  أحوال الرجال. 1
 (.814الرمجة )



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

010 

 

 3.صدوق خيظئ كما سبق: ي محمد بن مسلم الطائف (3)

، لكن  سعيد بن زبري وحممد بن مسلم الطائفي سفيان بن عيينة وم يثبت عنه كما مر، وكذا رواه :قلت 
 .وهو سفيان الف من هو أوثق منهماطهبما  عتربفال ي. وأوهام أخطاء أي فيهما كالمها صدوق خيطئ

 .مرجوح شاذ فهذا الوجه أيضا
 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

هو الوجه  (حدثنا من شهد معاذ بن جبل: عمرو بن دينار، عن جابر، قال)الثاين الوجه 
وصوبه . روي عن أثبت أصحابه وهو سفيانالراجح يف هذا احلديث عن عمرو بن دينار ألنه م

 . والثالث مرجوح ملعالفتهما لألقوي واألوثق  وأما الوجه األول. الدارقطين أيضا
 

 :الحكم علي الحديث  

فيه راوي مبهم بني ابن عباس ومعاذ  أن رجاله ثقات إال. صحيح وجهه الراجحاحلديث من 
 حديث هذا: "قال شعيب األرنؤوط  .م عدولولكنه علي أغلب الظن من الصحابة، فالصحابة كله

 5".الصحامت اهلل عبد بن جابر عنها رول اليت املبهمة الواسطة غري الشيعني رجال ثقات رجاله صحيح،
 يف الطرباينو ( 08881)أخرجه أمحد  1هن،كاطريق هصان بن  من  ثابتة أخرل وجوه من احلديث وجاء
 ،(0104)ويف  (0108) مسندهيف  البيزارو  (8311، 8311) الدعاء ويف ،(02/18،10) الكبري

 ترمجة يف وامليزي ،(184-0/180) التوحيد يف خيزمية وابن ،(8841) والليلة اليوم عمل يف والنسائي
 ،(4181) ماجه وابن ،(412) احلميديو ، (02/088)" الكمال هتذيب" من الكاهن ابن هصان

 . من طرق عنه، به ،(8441، 8441) مسنده يف والشاشي
 عن حنيف، بن سهل بن أمامة أمت عن جبري، بن موسى طريق من (4/031) احلاكم خرجهوأ

 .أخرل قصة فيه ذكرلكنه و  معاذ عن نفر،

  

                                                                                                                                           

 (455:  4)الت األجري أبا داود اسؤ . 8
 (.0480:  041)تقريب التهذيب البن حجر  .0
 (.8118:  8/341)الكاشف للذهيب . 4
 (.0)انظر يف احلديث . 3
 (.41/018)مسند أمحد بتحقيق شعيب األرنؤوط . 5
 (1484:  513التقريب )هصان ابن كاهن العدوي، مقبول من الثالثة . 1
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  مروياته من مسند أبي أيوب األنصاري
 ، عن أمت أيوب، قال رسول اهلل يوسئل عن حديث عبد اهلل بن عمرو القار :  (8)الحديث 

 .توضؤوا مما مست النار

 يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنهمل :الدارقطني فقال 

 .فرواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عمن مسع عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أمت أيوب

 .ورواه شعبة، عن عمرو، عن حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أمت أيوب، وأمت هريرة

 .قال ذلأ ابن أمت عدي، عن شعبة

مي بن عمارة، فرواه عن شعبة، عن عمرو، عن حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو وخالفه حر 
 .القاري، عن أمت طلحة

 8.وقول ابن أمت عدي، عن شعبة أصح

 

 .ووجه آخر من وجوه االختالف ا االختالف في الزيادة والنقص: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .  عمرو بن دينار، عمن سمع عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أبي أيوب :الوجه األول 

من طريق معاذ بن املثين عن علي بن املديين عن ( 4842)أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
أخربين أبو : عن عمرو بن دينار، أخربين من مسع عبد اهلل بن عمرو بن عبد القاري، يقولسفيان 
 .، بهأيوب

 

عمرو، عن يحيى بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أبي أيوب، وأبي :  الوجه الراني
 .ةهرير 

بنحوه عن ( 8180)وكذا أبو اجلعد يف مسنده  (4808)أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
طريق ابن أمت عدي عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عبد القاري، 

 .فقط ين أبو أيوبأخرب : يقول

 .عن أيوب وأمت هريرة، به( 811-815)أخرجه النسائي يف سننه 
 

                                                 

 (.8288:  1/802)علل الدارقطين . 8
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 .عمرو، عن يحيى بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أبي طلحة: الوجه الرالث 

مسعت حي  بن جعدة حيدث، : عن شعبة، عن عمرو بن دينار قال( 811)أخرجه النسائي 
 .عن أمت طلحة، به عن عبد اهلل بن عمرو القاري،

 

 :ه وجثالثة أعمرو بن دينار علي  ناختلف ع: دراسة االختالف 

 .بعمرو بن دينار، عمن سمع عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أبي أيو : الوجه األول 

  8.كما سبق  وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة وهو ثقة رواه

احلديث من ف .هنا فتفرده ال يضر .يف عمرو بن دينار لناسا عيينة وهو أثبتبن  سفيان رواه :قلت 
 .هذا الوجه حمفوا

 
عمرو، عن يحيى بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أبي أيوب، وأبي : الوجه الراني 

 .رةهري

 :  مث اختلف عنه  0.كما سبق  ،شعبة بن احلجاج وهو أيضا ثقة ثبت رواه

عمرو، عن حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، عن  ابن أمت عديفمرة رواه عنه  (8)
 .كالمها  أمت هريرةأمت أيوب و  وجعله من مسند عن أمت أيوب، وأمت هريرة

عن عمرو، عن حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري،  حرمي بن عمارةومرة رواه عنه  (0)
  .عن أمت طلحة

حممد بن إبراهيم بن أىب عدل ومن  وهو أمت عدي ابنالوجه األول رواه :  عن شعبة الوجه الراجح
وأما الوجه  5.ثقة:  ورتبته عند ابن حجر  3،وثقه اجلماعة 4،صغار أتباع التابعني ومن رجال الصحيحني

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.8)انظر يف احلديث . 0
، (101 :8)التاريخ الكبري للبعاري ، (425/ 1: )بن سعدالطبقات الكربي البن سعدال: انظر ترمجته يف . 4

 (5181:  351) تقريب التهذيب البن حجر، ( 8/434)هتذيب التهذيب البن حجر 
 (.8251:  1/811)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 (5181:  351) بن حجرتقريب التهذيب ال. 5
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ابن حجر  قالو  8رجال الصحيحني أيضاهو بن عمارة بن أىب حفصة و اهو و  الثاين رواه حرمي بن عمارة
  4.ةثق:  الذهيب  قالو  0صدوق يهم :

 أعل. قالمن امل م خيلعن شعبة  أوثق من حرمي، مع أن رواية حرميابن أمت عدي فمن هنا يتضح أن 
والراجح ما رواه ابن  مرجوحة ية حرميروايتضح منه أن ف 3.روايته عن شعبةاإلمام أمحد وعلي بن املديين 

 ".أصح قول ابن أمت عدي، عن شعبة" : الدارقطين به قالو . أمت عدي
 .وصوبه الدارقطين أيضا. احلديث حمفوا من هذا الوجه : قلت

 

 .عمرو، عن يحيى بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أبي طلحة: الوجه الرالث 

 .ولكنه مرجوح كما سبق يف دراسة الوجه الثاين شعبة بن احلجاج أيضا رواه
 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

هو الوجه  (بعمرو بن دينار، عمن مسع عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أمت أيو )اين الوجه الث
 . فلذا رجحه الدارقطين. أ  مما رواه سفيان ديث ألن مروي عن شعبة وهذا الوجهالراجح يف هذا احل
 .أيضا حمفوا إن شاء اهلل عيينةبن  مروي عن سفيان الوجه األولوأما 

 .حمرجو  شاذ لثالوجه الثاوأما 
 

 

 : الحكم علي الحديث 

ين وجهه األول األلبا وصحح. كلهم من الثقاتوالرواة  من وجهه الراجح صحيح  احلديث
بني عمرو بن دينار  رجل ةهوليف سنده  ما الوجه األولوأ 5"صحيح اإلسناد": والثاين كليهما بقوله 

، فهو أيضا جهالته تفيزال. دةرواية شعبة بأنه حيي بن جع ورد يف هبن عمرو القاري ولكنوعبد اهلل 
 .صحيح

                                                 

هتذيب ،  (382:  4)التاريخ الكبري للبعاري ، (424/  1)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 8
 (.851/8811)تقريب التهذيب البن حجر ، (8818:  5/551)الكمال للميزي 

 (.851/8811)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.812:  8/481)الكاشف للذهيب . 4
 (.8113:  8/314)ان االعتدال للذهيب مييز . 3
 (.811و 811رقم احلديث ) لأللباين صحيح وضعيف سنن النسائي. 5
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    مروياته من مسند أبي ذر جندب بن جنادة

إن اهلل خلق  وسئل عن حديث عبد الرمحن بن خمراق، عن أمت ذر، قال رسول اهلل : ( 9)الحديث 
يف اجلنة رحيا بعد الريح لسبع سنني، من دوهنا باب مغلق، يأتيكم الروح من ذلأ الباب، لو فتح ذلأ 

 0.ما بني السماء واألرض، وهي عندكم اجلنوب، وهي عند اهلل األزيب 8اب ألذرتالب

 يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنهمل:  فقال الدارقطني

فرواه ابن عيينة، عن عمرو، عن ييزيد بن جعدبة، عن عبد الرمحن بن خمراق، عن أمت ذر، وأرسله ابن 
 .جريج، عن عمرو، عن أمت ذر، ووقفه

 .ث ابن عيينة املرفوعواحلديث حدي

عن عمرو بن دينار، عن أمت بصرة، عن أمت ذر مرفوعا، : وقال صا  بن زياد، أخو عبد الواحد بن زياد
 4.وصا  بن زياد ليس بثقة

 

 ووجه آخر من وجوه االختالف االختالف في الرفع والوقف: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .مرفوعا عمرو، عن يزيد بن جعدبة، عن عبد الرحمن بن مخراق، عن أبي ذر: ول الوجه األ

ارم ك، واخلرائطي يف م(3214)، والبيزار يف مسنده (808)أخرجه احلميدي يف مسنده 
، والاللكائي (3/8441)، وأبو الشيخ يف كتاب العظمة (358)واحملاملي يف أماليه ( 885)األخالق 

، وابن أمت دنيا يف  (1318)، والبيهقي يف السنن الكربي (0012)السنة  يف شرح أصول اعتقاد أهل
 .من طرق عن سفيان عن عمرو بن دينار، به( 838)كتاب املطر والرعد والربق 

 

 .موقوفاعن أبي ذر  عمرو: الوجه الراني 

 .، بهإال فيما ذكره الدارقطين من رواية ابن جريج م أقف علي من أخرجه
 

 

                                                 

النهاية يف غريب احلديث )ومنه تذرية الطعام . إذا أطارته:يقال ذرته الريح وأذرته تذروه، وتذريه: قال ابن األثري . 8
 (.0/858واألثر، ص 

 (.0/403النهاية، ص )هل مكة يستعملون هذا االسم كثريا وأ. من أمساء ريح اجلنوب: األزيب. 0

 (.8880:  1/058)علل الدارقطين . 4
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 .عمرو بن دينار، عن أبي بصرة، عن أبي ذر مرفوعا : الوجه الرالث

عبد الواحد بن إال فيما ذكره الدارقطين من رواية صا  بن زياد أخو  م أقف علي من أخرجه
 .، بهزياد

 

 :علي وجوه  عمرو بن دينار نختلف عا :دراسة االختالف 

 .مرفوعا ن أبي ذرعمرو، عن يزيد بن جعدبة، عن عبد الرحمن بن مخراق، ع: الوجه األول 

 8.يف عمرو ين دينار كما سبق ان بن عيينة الذي هو أوثق الرواةسفي رواه
وإليه أشار . ، فهذا الوجه حمفواأثبت الرواة يف عمرو بن ديناروهو سفيان بن عيينة، رواه  :قلت 

عن  0الطباعابن أن : وقد ذكر ابن أمت حا  ". واحلديث حديث ابن عيينة املرفوع": الدارقطين بقوله 
نه خطأ كما نقل كول. اموقوف عن أمت ذر عن ييزيد بن جعدبة بن جعدبة عن حي  ابن عيينة عن عمرو

 4".أن اخلطأ من ابن الطباع" :عن أمت حا  

 

 .موقوفاعن أبي ذر  عمرو: الوجه الراني 

 3.ابن جريج وهو ثقة مدلس كما سبق رواه
وم يتابع وم أقف علي من أخرجه  .مكما تقد ،ويرسل بن جريج وهو ثقة إال أنه يدلسا اهرو  :قلت 
 . مردود فهذا اإلسناد شاذ. سناد راوينيفوهم فيه وأسقط من اإل. أيضا

 

 .عمرو بن دينار، عن أبي بصرة، عن أبي ذر مرفوعا: الوجه الرالث 

غري  ئاشي أقف عليهوم  5.ليس بثقة: صا  بن زياد وهو أخو عبد الواحد وقال الدارقطين  رواه
 .هذا يف كتب الرجال

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
حممد ابن عيسى ابن جنيح البغدادي أبو جعفر ابن الطباع البغدادي نيزيل أذنة ثقة فقيه كان من : قال ابن حجر . 0

 (.1082:  528التقريب )أعلم الناس حبديث هشيم من العاشرة 
 (.0840:  5/388)علل احلديث البن أمت حا  . 4
 (.8)انظر يف احلديث . 3
 (.4181:  0/085) البن حجر لسان املييزان. 5
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فال  .مث هو غري متابع .ليس بثقة: الدارقطين إال ما قال  ا  بن زياد وال يعرف عن حالهرواه ص :قلت 
 .ه شيئا، بل هو منكرب يعترب
   

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

هو  (الرمحن بن خمراق، عن أمت ذرعمرو، عن ييزيد بن جعدبة، عن عبد ) الوجه األول املرفوع
 .ث ألنه مروي عن أثبت أصحاب عمرو بن دينارالوجه الراجح عن عمرو بن دينار يف هذا احلدي

 .وأما الوجه الثاين والثالث كالمها ملعول بالوهم والنكارة وبالتايل مرجوح
 

 :ث يالحكم علي الحد
عبد الرمحن بن شيعه جهالة و  8بن جعدية ييزيدجل أل جدا ديث من الوجه الراجح ضعيفاحل

( 4308:  83/818)، وابن حجر يف املطالب العالية (844/ 1)وأعله اهليثمي يف اجملمع 0.قخمرا
وهذا عن ": قال ابن عدي و  .باحلفيد املتهم، وليس هو( أ 815/ 0خمتصر )والبوصريي يف اإلحتاف 

ث هو ييزيد بن عياض، وقد رول عنه الذي حيدث عنه عمرو بن دينار، عن ييزيد بن جعدبة هبذا احلدي
وهذا من رواية  مثل عمرو بن دينار، وعمرو ثقة، وييزيد ضعيف، وعمرو أكرب سنا منه وأقدم موتا،

ما أظن إال أن هذا آخر قدمي، لعله جد صاحب :  قلت":  بقوله وتعقبه الذهيب 4."الكبار عن الصغار
 3".بو عن ذلأة يصالرمجة، وكذلأ ابن خمراق تابعي كبري، وصاحب الرمج

  

                                                 

ييزيد ابن عياض ابن جعدبة بضم اجليم واملهملة بينهما مهملة ساكنة الليثي أبو احلكم املدين نيزيل البصرة وقد . 8
 (.1151:  123التقريب ) ادسةينسب جلده كذبه مالأ وغريه من الس

 (.3250:  5/820" )الثقات"ذكره ابن حبان وفقا ملنهجه يف . 0

 (.1/013)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 4
 (.3/341)مييزان االعتدال للذهيب . 3
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  مروياته من مسند أبي هريرة

يا بين سلمة، من : وسئل عن حديث أمت سلمة، عن أمت هريرة، قال رسول اهلل (11)الحديث 
فأي داء أدول من البعل، سيدكم عمرو بن : اجلد بن قيس، ولكنا نبعله، قال:  سيدكم؟ قالوا

 .اجلموح

 نار، واختلف عنهمليرويه عمرو بن دي:  فقال الدارقطني

 .فرواه إبراهيم بن ييزيد اخلوزي عن عمرو بن دينار، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة

ورواه قبيصة بن عقبة، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وتابعه أبو الربيع السمان، عن 
 8.عمرو، وغريهم يرويه، عن عمرو بن دينار مرسال، واملرسل أشبه

 

 .ووجه آخر من وجوه االختالف وصل واارسالال الختالف فيا :نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .مرفوعا عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة :الوجه األول 

( 82)لشيخ االصفهاين يف أمثال احلديث وأبو ا( 4152)أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط 
بن دينار، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة، عمرو إبراهيم بن ييزيد، عن  عن بن مروان سليمان عن طريق
 .فذكره

 

 .عمرو بن دينار، عن جابر: الوجه الراني 

من  أمحد بن عبد اهلل بن زياد أبو جعفر احلداديف ذكر ( 5/453)أخرجه اخلطيب يف تارخيه 
رجه الطرباين خوأ (82451:  84/081)والبيهقي يف شعب اإلميان  سفيانقبيصة بن عقبة عن طريق 

عن طريق أمت ( 88: 840-848)وأبو الشيخ يف األمثال ( 1884:  1/414)يف املعجم األوسط 
 .خمتصرا فذكرهر عن جابر، الربيع السمان عن عمرو ين دينا

 

 .مرسال عن محمد بن المنكدر عمرو بن دينارالوجه الرالث

عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام يف ذكر ( 8/053) أورده الذهيب يف سري أعالم النبالء
 .عن طريق حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار، به السلمي

                                                 

 (.8488:  1/32)علل الدارقطين . 8
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 .وكذا أورد الدارقطين أن مجاعة من الرواة رووه مرسال عن عمرو وم أقف علي من أخرجه
 .عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة عمرو بن دينار  :الوجه الرابع 

سليمان بن مروان، عن عن طريق ( 82451:  84/085)هقي يف شعب اإلميان أخرجه البي
 . ، بهإبراهيم بن ييزيد، عن عمرو بن دينار

 

 :عمرو بن دينار علي وجوه  ناختلف ع: دراسة االختالف 

 .عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة :الوجه األول 

، موىل ، أبو إمساعيل املكىمول اخلوزلرشى األالقإبراهيم بن ييزيد وهوإبراهيم بن ييزيد رواه
 0.ضعفه اجلماعة 8كبار أتباع التابعني  ومن (سكن شعب اخلوز مبكة فنسب إليه)عمر بن عبد العيزييز 

: قال أمحد سكتوا عنه، و : قال البعارل  ،هوا :وعند الذهيب  4مروك احلديث :ابن حجر ورتبته عند 
 :مث اختلف عنه  3.مروك
وليس فيه  عن أمت سلمة، عن أمت هريرةعن عمرو بن دينار  5سليمان بن مروانعنه فمرة رواه  ( أ)

 .عبد الرمحن

عن أمت  عن عبد الرمحن عن أمت سلمة عن عمرو بن دينار سليمان بن مروان ومرة رواه عنه ( ب)
 .وفيه زاد عبد الرمحن هريرة

فقد وهم فيه كما  من الثقات،سليمان بن مروان ذكره ابن حبان  : إبراهيم بن يزيد الوجه الراجح عن
باتفاق النقاد  احلديث مروكبنفسه يف الوهم أيضا، حيث أنه  إمساعيل بن ييزيد قعهو الواضح وقد ي

ال حيتجون حبديثه : وخاصة ال حيتج حبديثه عن عمرو بن دينار كما روي ابن عدي عن البعاري قال 
بن دينار وأمت اليزبري وحممد بن  وول عن عمر ر : وقال ابن حبان  1.مد بن عباد، وعمرو بن دينارعن حم

                                                 

 (.010:  85)تقريب التهذيب البن حجر ، (011:  0/030)هتذيب الكمال للميزي . 8
، لسان (312:  0/831)اجلرح والتعديل البن أمت حا  ، (10:  8/411)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 0

 (.053:  8/15) البن حجر املييزان
 (.010:  85)تقريب التهذيب البن حجر . 4
 (.004:  8/001)الكاشف للذهيب . 3
 .سليمان بن هارون العبديإمسه  وذكر( 84385:  1/013)ذكره ابن حبان يف الثقات . 5
 (.8/411)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 1
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باإلضافة أنه قد تفرد  8عباد بن جعفر مناكري كثرية وأوهاما غليظة ح  يسبق إىل القلب أنه املتعمد هلا
م يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال إبراهيم بن ييزيد وال عن "تابع كما صرح به الطرباين به وم ي

   .من كال الوجهيني مردود احلديثف 0".مروان تفرد به سهيل بن إبراهيم إبراهيم إال سليمان بن
 .هذا الوجه مردود لوهم الرواي واضطرابه : قلت 

 

 .عمرو بن دينار، عن جابر :الوجه الراني  

 :رواه عن عمرو بن دينار 
  4.تقدمبت الناس يف عمرو بن دينار كما ثقة أث : سفيا  بن عيينة (1)

 3.وهو ضعيف مروك، كما تقدم:  أبو الربيع السما  (2)

كما ،قد تفرد به من رواه عن سفيان هولكن. أثبت الناس يف عمرو بن ديناروهو رراه سفيان  :قلت 
قال لنا أبو احلسن الدارقطين، ورول هذا : أخربنا حممد بن علي بن الفتح، قال" :اخلطيب نقل 

داد، عن قبيصة، عن ابن عيينة، وتابعه إبراهيم ما كتبناه إال عن ابن خملد، تفرد به أمحد بن احل: احلديث
وكذلأ رواه أبو الربيع السمان، عن : قلت: مث قال . بن سالم املكي، وكان ضعيفا، عن ابن عيينة

 5."عمرو بن دينار، عن جابر

قد تابعه أبو الربيع السمان ولكنه ضعيف مروك باتقاق احملدثني وقد ذكر ابن عدي بعض رواياته نعم و 
وأبو الربيع السمان له من احلديث غري ما ذكرت يف أحاديثه ما ليس ": مرو بن دينار مث قال عن ع

 . فلذا متابعته هذه ال تعترب 1"ما ذكرته ه يكتب حديثه وأنكر ما حدث عنهمبحفوا، وهو مع ضعف
عن طريق ( 1/481)أخرجه أبو نعيم اإلصفهاين يف احللية وقد روي احلديث من طريق آخر، 

فال يعترب . دغريب من حديث سفيان، عن حمم: أيضا، مث قال  عن حممد بن املنكدر، عن جابرن سفيا
 .وضعف من تابعه عنه ن رواهن هذا مرجوح ألجل التفرد ممفرواية سفيا. به أيضا

 

                                                 

 (.1:  8/882)اجملروحني البن حبان . 8
 (.4152:  3/13) للطرباين املعجم األوسط. 0
 .(8)انظر يف احلديث . 4
 .(4)انظر يف احلديث . 3
 .اد أبو جعفر احلداديف ذكر أمحد بن عبد اهلل بن زي( 5/453) للعطيب تاريخ بغداد. 5
 (.0/50)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 1
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 .مرسال عن محمد بن المنكدر عن عمرو بن دينارالوجه الرالث

 8.هو صدوق خيطئ كما سبقحممد بن مسلم و  رواه
عن مجاعة أفادنا الدارقطين بأنه مروي حممد بن مسلم هو صدوق خيطئ إال أنه توبع عليه،كما :  قلت

 .فاحلديث حمفوا من هذا الوجه إن شاء اهلل". واملرسل أشبه "، مث قال مرسال عن عمرو ين دينار

 

 .عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة عمرو بن دينار  :الوجه الرابع 

 .هذا الوجه مردود كما ذكرنا يف دراسة الوجه األول:  قلت
 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

هو الوجه الراجح يف هذا احلديث ( عن حممد بن املنكدر عمرو بن دينار)ثالث املرسل الوجه ال
 .عن عمرو ألنه رواية اجلمهور ورجحه الدارقطين أيضا

 شاذ سفيان بن عيينة إال أنه معلول بالتفرد عمن رواه عنه فهوأما الوجه الثاين روي عن و 
 .مرجوح

  .ول والرابع معلول بوهم الراوي والغرابةالوجه األأما و 
 

 :الحكم علي الحدبث 

أخرجه  ،من حديث جابر صحيحة له شواهدمن وجهه الراجح مرسل صحيح و احلديث 
وصحيح ( 001/081:  805)دب املفرد البعاري يف األدب املفرد وصححه األلباين يف صحيح األ

( 584و 543)أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق  ،كعب بن مالأ ومن حديث( 1823)اجلامع 
رقم )قال البيهقي يف شعب اإلميان وكذا عن أمت هريرة كما . ، رجاله ثقات(411)ومساوئ األخالق 

عمرو، عن أمت سلمة، عن أمت  ورواه سعيد بن حممد الوراق، عن حممد بن"( : 82451: احلديث 
 ".هريرة، مبعناه

 

  

                                                 

 (.0)انظر يف احلديث . 8
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من  وسئل عن حديث روي عن عطاء بن يسار، عن أمت هريرة، خرج رسول اهلل (11)الحديث 
 .أريد الصالة؟: أال آتيأ بوضوء؟ فقال: الغائط، فأيت بطعام، فقيل له

 يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنهمل:  فقال الدارقطني

جحادة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أمت هريرة، قال ذلأ زهري بن فرواه حممد بن 
 8.معاوية، وزياد البكائي، عنه، والصواب عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن احلويرث، عن ابن عباس

 

  . االختالف في إبدال الراوي أو أكرر بغيره:  نوو االختالف

 :ها أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريج

 .عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة :الوجه األول 

 من( 13)واخلليل يف اإلرشاد  (1134) يف مسنده البيزارو ( 4018)أخرجه ابن ماجة يف سننه 
 .طريق حممد بن جحادة عن عمرو، به

 طريق عن أيضا (، يف ذكر زياد بن عبد اهلل البكائي3/841)وأخرجه ابن عدي يف الكامل 
 .حممد بن جحادة، هبذا اإلسناد

 

 .عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس: الوجه الراني 

إال )عن محاد بن زيد ومحاد بن سلمة وشعبة ( 310-3/318)سي يف مسنده لالطياأخرجه 
 (4410، 0551)وأمحد يف املسند ( "مسع ابن عباس أخربنا من" :وقال  بعد عمرو أهبم من شعبةأن 

، عن طريق محاد بن زيد وسفيان بن عيينة وابن (413)أخرجه مسلم يف صحيحه و  عن سفيان وأيوب،
عن سفيان وابن جريج وأبو عوانة يف ( 0802،0808،0800 ،183)والدارمي يف سننه  ،جريج

عن سفيان وأيوب ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة ( 188، 110 ،111 ،111 ،111)مستعرجه 
وابن اجلعد يف مسنده ( 5021)وابن حّبان يف صحيحه  ،بن القاسمطائفي وروح وحممد بن مسلم ال

( 313)عن محاد بن زيد وسفيان وحممد بن مسلم وشعبة، واحلميدي يف مسنده ( 8141، 8141)
، (30/ 8)، والبيهقي يف سننه (811)، والرمذي يف الشمائل (03318) شيبة يف مصنفه وابن أمت

عن روح بن من طرق  (311، 311)، ويف اآلداب (5305 ،5303 ،5304)ويف شعب اإلميان 
وحممد بن مسلم سفيان وابن جريج ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وشعبة وأيوب ) كلهم  سم،القا

خمتصرا  س، فذكرهعن سعيد بن احلويرث عن ابن عبا عمرو بن دينارعن  (الطائفي وروح بن القاسم
 .ومفصال

                                                 

 (.8514:  1/085)علل الدارقطين . 8
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 .ار عن سعيد بن جبير عن ابن عباسعمرو بن دين: الوجه الرالث 
عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن ( 80531)الطرباين يف الكبري أخرجه 

 ،اهلليا رسول  :من الغائط، مث قعد فطعم، فقالوا: خرج النيب صلى اهلل عليه وسلم: "، ولفظه ابن عباس
 ."م فالإمنا أمرت بالوضوء للصالة، فأما الطعا: أال توضأ؟ قال

 

 : هوجأعلي  عمرو بن دينار ناختلف ع: دراسة االختالف 

 .عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة :الوجه األول 

من الطبقة  حممد بن جحادة، األودل ويقال اإليامى، الكوىفوهو  حممد بن جحادة رواه
:  ورتبته عند ابن حجر  0ماعةوثقه اجل 8.من رجال الكتب الستة اخلامسة ومن صغار التابعني وهو

  4.ثقة

سعيد بن "بدل " عطاء بن يسار"حممد بن جحادة وإن كان متفقا علي توثيقه، انفرد بذكر : قلت
وهذا احلديث أحسب أن : البيزار وقال  وكذا جعله من مسند أمت هريرة، فهذا وهم كما أعله" احلويرث

. يرةن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أمت هر رو بحممد بن جحادة أخطأ يف إسناده إذ رواه عن عم
 3.ن ابن عباسينار، عن سعيد بن احلويرث، عرو بن دصواب ما رواه عموال

هذا إسناد فيه مقال صاعد بن عبيد م أر من جرحه وال من وثقه وجعفر بن : قال البوصري و 
قي رجال اإلسناد على مسافر قال أبو حا  شيخ وقال النسائي صا  وذكره ابن حبان يف الثقات وبا

 5.شرط الصحيح وأصله يف صحيح مسلم وغريه من حديث ابن عباس ومن حديث سعيد بن احلويرث

هكذا حدث به زياد، عن ابن جحادة عن عمرو عن عطاء، عن : ابن عدي أيضا وقال  هوأعل
بن امن أمت هريرة وتابعه على ذلأ زهري بن معاوية وعندي أهنما أخطآ على بن جحادة أو اخلطأ 

جحادة عن عمرو بن دينار فإن هذا احلديث ال يرويه، عن ابن جحادة غريمها وقد رول هذا احلديث 

                                                 

:  0/050)التاريخ الكبري للبعاري ، (0523:  401/  1) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 8
، تذهيب (5883:  03/515)هتذيب الكمال للميزي ، (10:  1/813)سري أعالم النبالء للذهيب ، (0418
 .(5118:  318)تقريب التهذيب البن حجر ، (802:  8/80) البن حجر التهذيب

 (.8001:  1/000)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 .(5118:  318)تقريب التهذيب البن حجر . 4
 .85/011مسند البيزار . 3
 (3/1) للبوصريي مصباح اليزجاجة. 5
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أصحاب عمرو بن دينار األثبات مثل محاد بن زيد، وابن عيينة وغريمها عن عمرو بن دينار عن سعيد 
 8.بن احلويرث، عن ابن عباس، وهو الصواب

 أوضبط الراوي وجعله من مسند أمت هريرة،  خطأ يفقد أ حممد بن جحادة من هنا يتبني أنف
 .حفوامبفهذا الوجه ليس  4.، وزياد البكائي0زهري بن معاويةأخطأ من رواه عنه ومها 

 

 .عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس: الوجه الراني 

 :ه مجع من أصحاب عمرو بن دينار روا

3.اس يف عمرو بن دينار، كما سبقثقة ثبت وأثبت الن:  سفيا  بن عيينة (8)

5.، كما سبقثقة حافي متقن: شعبة بن الحجاج (0)

1.ثقة ثبت، كما سبق:  حماد بن زيد (4)

: حماد بن سلمة (3)
عة بن مالأ بن حنظلة ، موىل ربيمحاد بن سلمة بن دينار البصرل، أبو سلمة بن أىب صعرةهو 
، من رجال الكتب ن الوسطى من أتباع التابعنيم، من الطبقة الثامنة أي يقال موىل قريشمن بىن أليم، و 

ذكره ابن حبان يف  8ثقة: وقال حيي بن معني  1صا ،: اختلف أقوال النقاد فيه، فقال أمحد  1.الستة
وقال احلاكم م خيرج مسلم حلماد بن سلمة يف األصول إال من حديثه عن ثابت وقد  82".الثقات"يف 

هو أحد أئمة املسلمني، إال أنه ملا كرب ساء حفظه، فلذا : قى قال البيهو  خرج له يف الشواهد عن طائفة
                                                 

 (.3/841)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 8
 (0258: التقريب ) ثقة ثبت إال أن مساعه عن أمت إسحاق بأخرة. 0
 (.0215: التقريب ) صدوق ثبت. 4
 (.8)انظر يف احلديث . 3
 (.8)انظر يف احلديث . 5
 (.8)انظر يف احلديث . 1
، (18:  4/00)التاريخ الكبري للبعاري ، ( 104:  832/  4)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 1

الكامل يف ضعفاء ، (8310:  1/054)هتذيب الكمال للميزي ، (811:  1/333)سري أعالم النبالء للذهيب 
تقريب التهذيب البن حجر ، (83:  4/88) البن حجر ، تذهيب التهذيب(348:  4/45)الرجال البن عدي 

(811  :8388). 
 (.104:  4/832)البن أمت حا   اجلرح والتعديل. 1
 (.40:  38ص) رواية الدارمي – بن معنياتاريخ . 8
 (.1343: 1/081) البن حبان الثقات. 82
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ما سول حديثه عن ثابت ما مسع منه قبل تغريه، و أخرج من حديثه أما مسلم فاجتهد، و تركه البعارل، و 
إذا رأيت من يقع يف محاد : وقال ابن معني  .8عن ثابت ال يبلني اثىن عشر حديثا، أخرجها ىف الشواهد

ثقة عابد أثبت الناس ىف ثابت، وتغري حفظه  :رتبته عند ابن حجر . 0على اإلسالمبن سلمة فاهتمه 
وذكر  3اإلمام، أحد األعالم، هو ثقة صدوق يغلط وليس ىف قوة مالأ: رتبته عند الذهيب  .4بأخرة

 5.أن محاد بن سلمة خيطىء يف روايته عن عمرو بن دينار كثرياا : مسلم يف كتاب التميييز 

ومن املعلوم  .كما صرح به مسلم  خيطىء يف روايته عن عمرو بن دينار كثرياا وكان  .ري بأخرةثقة تغ: قلت 
إذا جاءك عن أحد من هؤالء عن محاد : اذا اشتبه بني احلمادين فالطريق للتفريق بينهما كما ذكر امليزي 

.غري منسوب، فهو ابن سلمة
1 

 1.ثقة ثبت فقيه، كما سبق:  أيوب السختياني (5)

 1.هو صدوق خيطئ كما سبق : لم الطائفيمحمد بن مس (1)

 8.، كما سبقثقة يدلس : ابن جريج (1)

 82.، كما سبقثقة حافيهو :اسم روح بن الق (1)
من أصحاب عمرو دينار وكلهم من الثقات مثل سفيان وشعبة وأيوب ومحاد بن   انيةقد رواه :  قلت

فال شأ أن هذا . صدوق ووح بن القاسم إال حممد بن مسلم وهزيد ومحاد بن سلمة وابن جريج ور 
، وكذا صححه البيهقي والبوصريي. أخرجه مسلم يف صحيحهالوجه هو الصواب يف هذا احلديث، وقد 

                                                 

 (.4/83)هتذيب التهذيب البن حجر . 8
 (.84:  12ص )للذهيب  ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثق. 0
 .(8388:  811)تقريب التهذيب البن حجر . 4
 (.8002:  8/438)الكاشف للذهيب . 3
حممد مصطفى األعظمي، مكتبة الكوثر، املريع، مملكة العربية . د: حملقق، ايملسلم بن حجاج القشري  التميييز. 5

 .081، ص هـ8382،  4السعودية، ط
 (.1/054)هتذيب الكمال للميزي . 1
 (.8)انظر يف احلديث . 1
 (.0)انظر يف احلديث . 1
 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.4) احلديث انظر يف. 82
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والصواب عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن " : الدارقطين قد رجحه بقوله مث .8وكذا الطرباين تقدم
  ".احلويرث، عن ابن عباس

وأبو عوانه يف ( 413)أخرجه مسلم  ،بن جريجا عمرو بن دينار عليه من حديثقد توبع و 
والرمذي يف سننه ( 4112)يف سننه هبذا اإلسناد وأخرجه أبو داود ( 118، 112، 118)مستعرجه 

، النسائي 4418، 0538)وأمحد ( 811)ويف الشمائل "( حديث حسن صحيح: " وقال ،8131)
( 8141، 882)البيهقي يف سننه و ( 45)وصححه األلباين وابن خيزمية يف صحيحه ( 840)يف سننه 

إمساعيل بن علية أيوب عن عبد اهلل بن أمت مليكة عن عبد اهلل بن عباس فذكر مبعناه وتابعه  حديثمن 
 (.80531و 88038)أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

 
 .عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: الوجه الرالث 
 .0وق كما تقدموهو صدورقاء بن عمر وهو رواه 

فهذا ". سعيد بن احلويرث"يف اإلسناد بدل " سعيد بن جبري"ورقاء بن عمر صدوق وانفرد بذكر :  قلت
 .فاحلديث من هذا الوجه منكر. وهم ال شأ

 
 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

الوجه الراجح يف هو  (عمرو بن دينار، عن سعيد بن احلويرث، عن ابن عباس)الوجه الثاين 
 . هذا احلديث عن عمرو ألنه مروي عن جم غفري من أصحابه وصوبه الدارقطين وغريه من النقاد

كما   ،البوصريي والبيزار وابن عديأعله و ووهم فيه حممد بن جحادة تفرد به  الوجه األولوأما 
 .فهذا الوجه شاذ مرجوح. سبق

  .معلول بالوهم والنكارة الثالثالوجه أما و 

 

 : لحكم علي الحديث ا

 .، أخرجه مسلم يف صحيحهصحيحاحلديث من وجهه الراجح هو 

 

  

                                                 

 (.80531:  80/14)املعجم الكبري للطرباين . 8
 (.0)انظر يف احلديث . 0
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ما : وسئل عن حديث اليزهري، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة، قال رسول اهلل : (12)الحديث 
 .أذن اهلل لشيء كإذنه لنيب يتغىن بالقرآن جيهر به

مرو بن دينار، وحممد بن إبراهيم، وحممد بن يرويه حي  بن أمت كثري، واليزهري، وع:  فقال الدارقطني
 عمرو، عن أمت سلمة، عن أمت هريرةمل

 ....فرواه األوزاعي واختلف عنه
 ورول هذا احلديث عمرو بن دينار، عن أمت سلمة واختلف عنهمل...... 

. فرواه روح بن عبادة، عن حممد بن أمت حفصة، عن عمرو بن دينار، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة
 .عه عمار بن مطر الرهاوي، عن محاد بن سلمة، عن عمرو بن دينار فأسندهوتاب

 .وخالفه موسى بن إمساعيل، وحجاج، عن محاد فأرساله وم يذكروا فيه أبا هريرة

 .وكذلأ قال محاد بن زيد، وابن جريج، وسفيان بن عيينة، عن عمرو ونسعة مسموعة

سفيان، عن عمرو، عن اليزهري، عن أمت سلمة، عن واختلف عن ابن عيينة، فرواه حامد بن حي ، عن 
 .أمت هريرة

 .وقال عبد الغين بن أمت عقيل عن ابن عيينة، عن عمرو، عن أمت سلمة، عن أبيه، عن النيب 
وغريه يرويه عن ابن عيينة، عن عمرو، عن أمت سلمة وهو احملفوا عن ابن عيينة، عن عمرو، وعن ابن 

 8. ة، عن أمت هريرةعيينة، عن اليزهري، عن أمت سلم

 

 .االختالف في الوصل واارسال ووجه آخر من أوجه االختالف :نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 
 .عمرو بن دينار، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة :الوجه األول 

 .مرسال عمرو بن دينار، عن أمت سلمة :الوجه الثاين 

 .، عن اليزهري، عن أمت سلمة، عن أمت هريرةعمرو :الوجه الثالث 

 . عمرو، عن أمت سلمة، عن أبيه، عن النيب :الوجه الرابع 

   .0(3)تقدم التعريج يف احلديث 

                                                 

 (.8143:  8/041)علل الدارقطين . 8
 (.518:  3/011)املرجع السابق . 0
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 : هوجأعلي  عمرو بن دينار ناختلف ع: دراسة االختالف 
  .8(3)تقدم الدراسة يف احلديث 

 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

هو الوجح الراجح عن عمرو يف هذا احلديث  (مرسال عمرو عن أمت سلمة)الثاين املرسل الوجه 
 .ألن مروي عن سفيان بن عيينة وهو أثبت الناس فيه ورجحه الدارقطين أيضا

 .وأما الوجه الثالث املرفوع أيضا حمفوا عندنا

النقاد مثل البيزار وابن  هأعل رابعالوجه الول املرفوع معلول بالتفرد والغرابة وكذا أما الوجه األو 
 .بالتفرد عدي والدارقطين

 

 : الحكم علي الحديث 

صحيح، ملا روي موصوال من حديث أمت هريرة كما يف الوجه  مرسله الراجح جهمن و احلديث 
رول له  .4"ثقة: إسناده صحيح، حامد بن حي : رنؤوط األوقال شعيب  .0األلباينوصححه الثالث،

ي بن عبد اهلل، ومسلم عن عل( 5203)البعاري  كما أخرجه.فوقه من رجال الشيعني منأبو داود، و 
 .عن سفيان، عن اليزهري، هبذا اإلسناد امهكال،  (040، 180)

 

  

                                                 

 (.518:  3/011)علل الدارقطين . 8
 .(8403) لأللباين صحيح أمت داود. 0
 (.158:  4/01)حتقيق صحيح ابن حبان برتيب ابن بلبان . 4
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ال جيمع بني املرأة : وسئل عن حديث أمت سلمة، عن أمت هريرة، عن النيب (13)الحديث 
 .وعمتها وال بني املرأة وخالتها

 يرويه عمرو بن دينار واختلف عنهمل:  طنيفقال الدارق

 .فرواه شعبة، عن عمرو بن دينار

واختلف عن شعبة، فرواه عبد العيزييز بن حممد اهلاليل، عن أزهر بن مجيل، عن ابن أمت عدي، عن 
 .شعبة، عن عمرو بن دينار، عن اليزهري، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة ووهم يف ذكر اليزهري

 .يل، عن ابن أمت عدي، عن شعبة، عن عمرو، عن أمت سلمة، عن أمت هريرةوإمنا رواه أزهر بن مج

 .وكذلأ رواه علي بن اجلعد، عن شعبة

 .ورواه غندر، عن شعبة مرسال

عبد اجلبار بن العالء، وحوثرة بن حممد، عن ورواه ابن عيينة، عن عمرو واختلف عنه يف رفعه، فرفعه 
 .ابن عيينة

 يم بن حممد الشافعي، وأبو مسلم املستملي، وأبو عبيد اهلل املعيزومي،إبراه: وخالفهما مجاعة، منهم
 .رووه عن ابن عيينة موقوفا، عن أمت هريرة

، عن عمرو  ...ورواه ورقاء بن عمر، وأبو الربيع السمان أشعث بن سعيد، وقيل عن ابن أمت حفصة 
 .بن دينار، مرفوعا إىل النيب 

عمرو بن دينار، عن نافع بن جبري بن مطعم، عن أمت هريرة، ووهم ورواه إبراهيم بن ييزيد اخلوزي، عن 
 .فيه

 .والصحيح عن عمرو، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة

 . 8 وكذلأ رواه حي  بن أمت كثري، وعمر بن أمت سلمة، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة، عن النيب

 

 : االختالفووجه آخر من وجوه  واارسال الوصلاالختالف في : نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .مرفوعا عمرو بن دينار، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة :الوجه األول 

                                                 

 (.8111:  8/482)علل الدارقطين . 8
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عبد العيزييز بن حممد اهلاليل، عن أزهر إال أن الدارقطين أورده من طريق  م أقف علي من أخرجه
 .به بن دينار، بن مجيل، عن ابن أمت عدي، عن شعبة، عن عمرو

 

 .عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: الوجه الراني 

من ( 158)طريقه وسعيد بن منصور يف سننه  من (82155)عبد الرزاق يف مصنفه  أخرجه
يف  علي بن اجلعدو  عن ةاهد بن موسي( 4084)سننه  ويف( 5481)الكربي  النسائي يفو  طريقه
عن إسحاق بن إبراهيم ( 018)واملروزي يف السنة  ،اد واحلميديعن ابن عب (8188و 8128) مسنده

عبد طريق  إبراهيم بن بشار، وأورده الدارقطين يف العلل عن( 5838)والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار 
ابن عباد ةاهد بن موسي و عبد الرزاق وسعيد بن منصور و )،كلهم اجلبار بن العالء، وحوثرة بن حممد

عن سفيان ( عبد اجلبار بن العالء وحوثرة بن حممدو  إبراهيم وإبراهيم بن بشاروإسحاق بن  واحلميدي
 .بن عيينة

، حممد بن املثىن وابن بشار وأبو بكر بن نافعمن طريق ( 8321)وأخرجه مسلم يف صحيحه 
علي ابن أمت عدي و )من طريقه، كالمها  (8121) يف مسنده علي بن اجلعدكلهم عن ابن أمت عدي، و 

 .شعبةعن  (بن اجلعد
ورقاء بن  شبابة عن عن (84834) يف الكربي البيهقيو ( 8321)مسلم يف صحيحه  وأخرجه

 . عمر
 .عن عمرو بن دينار، به( شعبة وابن عيينة وورقاء)ثالثتهم 

أيضا فيما ذكره الدارقطين وم  ابن أمت حفصةو  أبو الربيع السمان أشعث بن سعيدكذا رواه  و
 .أقف علي من أخرجه

 
 .عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفا: الرالث  الوجه

وأورده الدارقطين  وعمرو الناقد عن سريج بن يونس (8182) يف مسنده علي بن اجلعدأخرجه 
عن  ، كلهموأبو عبيد اهلل املعيزومي مد الشافعي وأبو مسلم املستمليإبراهيم بن حميف العلل عن طريق 

 .بن عيينة، بها
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 .مرسال عمرو، عن أبي سلمة: الوجه الرابع 

بن املقرئ اعن ( 8188)عن غندر عن شعبة، ويف ( 8121) يف مسنده علي بن اجلعدأخرجه 
 .دينار بن عمرو أخربين: قال بن جريج،اعن ( 82153)وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه عن سفيان، 

 .عن عمرو بن دينار، به( شعبة وبن عيينة وابن جريج)ثالثتهم 

 

 .عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي هريرة مرفوعا: س الوجه الخام

 .، بهإبراهيم بن ييزيد اخلوزيإال فيما أورده الدارقطين عن طريق  م أقف علي من أخرجه
 

 :علي وجوه  عمرو بن دينار نختلف عا: دراسة االختالف 

 ي هريرة مرفوعاعمرو بن دينار، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أب: الوجه األول 

 :مث اختلف عنه  8.خيطىء ىف األمساء قليالإال أنه ثقة حافي متقن شعبة بن احلجاج وهو  رواه

 .وفيه اليزهري عن عمرو بن دينار 0(ثقة) ابن أمت عديفمرة رفعه عنه  ( أ)
بن دينار  عن عمرو 4(ثقة ثبت رمي بالتشيع)علي بن اجلعد ابن أمت عدي و  عنه رفعهومرة  ( ب)

 .هريوليس فيه اليز 
عن عمرو بن دينار وليس  3(ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة)مرة أرسله عنه غندر  ( ت)

 .فيه اليزهري أيضا
 أزهر بن مجيلالوجه األول رواه ابن أمت عدي وهو ثقة ومن رواه عنه وهو :  وجه الراجح عن شعبةال

. لترمجته يف كتب الرجا اظفر لهم و عبد العيزييز بن حممد اهلاليل مث يف سنده أيضا  5يغرب صدوقهو 
وإمنا رواه أزهر بن ، ووهم يف ذكر اليزهري: "وقد أعله الدارقطين بالوهم يف ذكر اليزهري يف اإلسناد وقال 

ألنه روي من طريق ". مجيل، عن ابن أمت عدي، عن شعبة، عن عمرو، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.5181:  315)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.3181:  481) املرجع السابق. 4
 (.5111:  310) املرجع السابق. 3
 (.424:  81) املرجع السابق. 5
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. ال شأعبد العيزييز بن حممد اهلاليل فيه فقد وهم . ابن أمت عدي بنفس اإلسناد وليس فيه اليزهري
 .فاحلديث من هذا الوجه معلول بالغرابة والنكارة

وأما الوجه الثاين رواه أيضا ابن أمت عدي مرفوعا من رواية ثالثة أصحابه عنه كما أخرجه مسلم يف 
الوجه فاحلديث من هذه . كما سيأيت  الصحيح وليس فيه اليزهري وتابعه علي بن اجلعد وهو ثقة ثبت

 .حمفوا
وغندر . وأما الوجه الثالث رواه عنه غندر عن عمرو عن أمت سلمة مرسال وليس فيه اليزهري وال أبو هريرة

. كما سيأيت  ولكنه متابع عن عمرو، تابعه أصحاب ابن عيينة وابن جريج. من الثقات إال أن فيه غفلة
 .فاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا

 . وا لوهم الراوي ونكارتههذا الوجه ليس مبحف:  قلت

 

 .عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا: الوجه الراني 

 :  من أصحاب عمرو بن دينار وهم ةثالث رواه
 :مث اختلف عنه  8.ثقة ثبت وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، كما سبق:  سفيا  بن عيينة  (8)
 0(خر عمره فتغري وكان يتشيعثقة حافي مصنف شهري عمي يف آ)عبد الرزاق  فمرة رفعه عنه ( أ)

ةاهد بن و  4(ثقة مصنف وكان ال يرجع عما يف كتابه لشدة وثوقه به)وسعيد بن منصور 
ثقة حافي فقيه أجل ) واحلميدي 5(صدوق يهم) ابن اليزبرقان املكي وابن عباد 3(ثقة) موسي

بن حنبل ذكر ثقة حافي ةتهد قرين أمحد ا)روزي امل وإسحاق بن إبراهيم 1(أصحاب ابن عيينة
وعبد  1(حافي له أوهام)الرمادي  وإبراهيم بن بشار 1(ذكر أبو داود أنه تغري قبل موته بيسري

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.3213:  453) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.0488:  038) املرجع السابق. 4
 (.1314:  502) املرجع السابق. 3
 (.5884:  311) املرجع السابق. 5
 (.4402:  424) املرجع السابق. 1
 (.440:  88) املرجع السابق. 1
 (.855:  11) املرجع السابق. 1
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عن عمرو بن دينار، عن أمت  0(صدوق) ، وحوثرة بن حممد8(ال بأس به) اجلبار بن العالء
 .سلمة، عن أمت هريرة

 3(وهم يف حديثثقة حافي ) وعمرو الناقد 4(ثقة عابد) ومرة وقفه عنه سريج بن يونس  ( ب)
وأبو  1(صدوق طعنوا فيه للرأي) وأبو مسلم املستملي 5(صدوق) وإبراهيم بن حممد الشافعي

 .عن عمرو بن دينار، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة 1(ثقة) عبيد اهلل املعيزومي
 .عن عمرو بن دينار، عن أمت سلمة 1(ثقة) املقرئومرة أرسله عنه ابن   ( ت)
ذه األوجه كلها حمفوظة عن سفيان بن عيينة كما يتبني لنا بعد دراسة ه:  وجه الراجح عن سفيا ال

أحوال الرواة عنه، ألن الطرق كلها مروية عن جم غفري من أصحابه ومعظمهم من الثقات يشد بعضهم 
فهو أيضا . بعضا، والرواية املسرلة انفرد بن ابن املقرئ إال أنه ثقة وسفيان توبع عليه من أقرانه كما سيأيت

  .فواحم

 .هذا الوجه حمفوا عنه كما تقدم يف دراسة الوجه األول:  بن الحجاج شعبة  (0)

8 .مصدوق خيطئ، تقد : ورقاء بن عمر  (4)
 

82.احلديث، تقدم مروكهو :  أبو الربيع السما  أشعث بن سعيد  (3)
 

88.، تقدمصدوق خيطىء:  ابن أبي حفصة  (5)
 

ورقاء وابن أمت حفصة وأبو الربيع، يشد رواه سفيان وهو أثبت الناس يف عمرو وتابعه شعبة و :  قلت
عند مسلم  حييي بن كثريوقد توبع عليه عمرو، تابعه . أخرجه مسلم يف صحيحهمث . بعضهم بعضا

                                                 

 (.4134:  440) املرجع السابق. 8
 (.8588:  813) املرجع السابق. 0
 (.0088:  008) السابق املرجع. 4
 (.5821:  301) املرجع السابق. 3
 (.045:  84) املرجع السابق. 5
 (.3231:  454) املرجع السابق. 1
 (.0431:  041) املرجع السابق. 1
 (.1253:  382) املرجع السابق. 1
 (.0)انظر يف احلديث . 8
 (.4)انظر يف احلديث . 82
 (.3)انظر يف احلديث . 88
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الدارقطين وقال  فلذا رجحه (.1844) يف مسنده أمحد أيضا عندعمر بن أمت سلمة  وتابعه 8(8321)
 .فاحلديث من هذا الوجه حمفوا ال شأ ."والصحيح عن عمرو، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة: "
 

 .عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفا :الوجه الرالث 

من رواية  سة من أصحابه وأكثرهم من الثقات كما تقدم يف دراسة  ينةسفيان بن عيأيضا  رواه: قلت 
 . فاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا إن شاء اهلل. الوجه األول

 

 .عمرو، عن أبي سلمة مرسال: الرابع الوجه 

 : من أصحاب عمرو بن دينار وهم  ةثالث رواه
 .هذا الوجه حمفوا عن شعبة كما تقدم يف دراسة الوجه األول : بن الحجاج شعبة (8)
 .هذا الوجه حمفوا عن سفيان كما تقدم يف دراسة الوجه األول:  بن عيينةسفيا   (0)
  .0، تقدمكان مدلساه  إال أن هو ثقة :  ابن جريج (4)
فاحلديث من . رواه سفيان وشعبة وتابعهما ابن جريج وهو ثقة مدلس إال أنه صرح بالسماع هنا: قلت 

 .هذا الوجه أيضا حمفوا إن شاء اهلل
 

 .عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي هريرة مرفوعا: الوجه الخامس 

 .4مروك احلديثوهو  إبراهيم بن ييزيد اخلوزي رواه

واه إبراهيم بن ييزيد وهو مروك احلديث مع أنه وهم يف ذكر نافع بن جبري بن مطعم يف ر : قلت 
مث أنه تفرد هبذه الرواية، فال شأ  .3واخلوزي ضعيف، وال يصح منها شيء: وقال الدارقطين . اإلسناد
 .أنه منكر

 
 

                                                 

حي  بن أمت  من طرق عن ( 1/815)والبيهقي ( 1/81)والنسائي ( 304و  483، 0/055)ه أمحد أخرجوكذا . 8
 .صرح بالسماعوحيي  كثري
 (.8)أنظر يف احلديث . 0
 (.8)أنظر يف احلديث . 4
 (.88/821)علل الدارقطين . 3
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 :والوجه الراجح عن عمرو بن دينار خالصة الدراسة 

هو الوجه الراجح عن بن  (، عن أمت سلمة، عن أمت هريرة مرفوعاعمرو)املرفوع الوجه الثاين 
حييي بن  عمر يف هذا احلديث ألنه مروي عن  سة أصحاب عمرو وأخرجه مسلم يف صحيحه وتابعه 

 .ولذا صوبه الدارقطين. عمر بن أمت سلمةو  كثري

به سفيان من أيضا حمفوا إن شاء اهلل ألنه مروي عن أثبت أصحا املوقوف الوجه الثالثوأما 
 .رواية  سة من أصحابه الثقات عنه

 .املرسل أيضا حمفوا لكونه مرويا عن ثالثة من أصحابه وفيه سفيان أيضاالوجه الرابع وأما 
 .فاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا

 مرسالو  أحيانا موقوفاروي هو األصل، مث فاملرفوع ، إلمكان اجلمع بينهم وال تعارض بينهم
 .أحيانا

 وهم يف ذكر اليزهري يف ، ألن الراوي عبد العيزييز بن حممد اهلاليلبهالوجه األول ال عربة ا وأم
  .مع أنه ةهول وم يتابع اإلسناد

إبراهيم بن ييزيد اخلوزي وهو مروك  مروي عنألنه  ،شيئا هبالوجه اخلامس أيضا ال عربة و 
 .وانفرد به احلديث

 

 :الحكم علي الحديث 

ملوقوف وكذا الوجه ا، أخرجه مسلم يف صحيحه صحيحاملرفوع  اجحاحلديث من وجهه الر 
ن وعروة ب 0عراك بن مالأو  8طريق ابن سريين عن مرفوعا لحديث طرق أخرل عن أمت هريرةلو . املرسلو 

 .وغريهم 5إبراهيمو  3عبد امللأ بن يسارو  4اليزبري وعبيد اهلل بن عبد اهلل

                                                 

، وعبد 8/313، وأمحد 8/108، وابن ماجة 1/81، والنسائي 4/344، والرمذي 0/8208أخرجه مسلم . 8
الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  ، وابن عدي يف 8/11، والطرباين يف املعجم الصغري (82154)الرزاق 

وقال . ، كلهم من طريق حممد بن سريين عن أمت هريرة1/815، والبيهقي 1/421، وأبو نعيم يف احللية 8/381
 .حديث حسن صحيح: الرمذي 

 .، من طريق عراك بن مالأ عن أمت هريرة1/815، والبيهقي 1/81، والنسائي 0/8201أخرجه مسلم . 0
 .، من طريق عقيل عن اليزهري عنهما عن أمت هريرة(010)أخرجه حممد بن نصر املروزي يف السنة . 4
 .، من طريق عبد امللأ بن يسار عن أمت هريرة(011)، وحممد بن نصر املروزي يف السنة 1/81أخرجه النسائي . 3
 .من طريق إبراهيم عن أمت هريرة( 154)د بن منصور أخرجه سعي. 5
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ل ق د  : ن، عن أمت هريرة، قال رسول اهلل وسئل عن حديث طاووس بن كيسا:  (14)الحديث 
مه  م ت  أ ال  أ هت  ب  
، أ و  أ ن ص ار يٍّ، أ و  ثـ ق ف يٍّ  8 يٍّ  .إ ال  م ن  قـ ر ش 

 يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنهمل:  فقال الدارقطني

عن محاد، عن  :فرواه محاد بن زيد، واختلف عنه أيضا، فقال سليمان بن حرب، وأبو الربيع، والقواريري
 .عمرو، عن طاووس، مرسال، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهو األصح

 .0عن يونس، عن محاد، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النيب : وقيل

 

 : الوصل واارسالاالختالف في : نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .مرسال طاووسعمرو، عن  :الوجه األول 

 يف مسنده البيزارو  (40381) يف مصنفه ابن أمت شيبةو  (8214)أخرجه احلميدي يف مسنده 
 .مرسال ، بهعن سفيان من طرق  (3184)

سليمان بن حرب، وأبو الربيع، بن زيد من رواية محاد  اهالدارقطين أن احلديث رو  ناوأفاد
 .وم اقف علي من أخرجه ، عنهوالقواريري

 

 .عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي : اني الوجه الر

 يف األوسط والطرباين( 3180) يف مسنده والبيزار( 0111)يف مسنده أخرجه أمحد 
محاد بن زيد، عن عمرو  يونس بن حممد عن طريق من( 1413) يف صحيحه وابن حبان( 82181)

 .بن دينار، به
 

  : هنيوج علي بن دينار عمرو عن اختلف: دراسة االختالف 

 .عمرو، عن طاووس، مرسالحماد عن : الوجه األول 

                                                 
0

أي ال أقبل هدية إال من هؤالءمل ألهنم أصحاب مدن وقرل، وهم أعرف مبكارم األخالق، وألن يف أخالق البادية . 
. ثل اتيزن واتعدأوهتب، فقلبت الواو تاء وأدغمت يف تاء االفتعال، م:  وأصله ذهابا عن املروءة، وطلبا لليزيادةجفاء و 

 (.5/048النهاية يف غريب احلديث واألثر، ص ) من الوزن والوعد

 (.0825:  88/44)علل الدارقطين . 0
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 :رواه عن عمرو بن دينار 

 8أثبت الناس يف عمرو بن دينارهو ثقة و :  بن عيينةسفيا   (8)
 : هنع هختلف أصحابمث ا .تقدم، 0قة ثبتثهو :  حماد بن زيد (0)
ثقة ، م يتكلم فيه أحد ) اليزهراىن ، وأبو الربيع4(ثقة إمام حافي) سليمان بن حرب فمرة أرسله عنه (8)

عن عمرو، عن  5 (ثقة ثبت) عبيد اهلل بن عمر بن ميسرة اجلشمى موالهم القواريرل، و3 (حبجة
  .طاووس، مرسال

وجعله من مسند ابن عن عمرو، عن طاووس،  1(ثقة ثبت) يونس بن حممد رفعه عنهومرة  (0)
 .عباس

فاحلديث . به وكلهم من الثقات األثباتالوجه األول رواه ثالثة من أصحا:  الوجه الراجح عن حماد
. فقد وهم فيه وإن كان ثقةيونس بن حممد  وأما الوجه األول تفرد به. من هذا الوجه حمفوا ال شأ

هذا احلديث ال نعلم أحدا قال، عن طاووس، عن ابن عباس إال يونس بن حممد، ": كما قال البيزار 
ول هذا الكالم عن ابن عباس إال من هذا الوجه، وال وال نعلم ير  .عن محاد بن زيد، ورواه ابن عيينة

دفي أن أحدا رواه عن يونس عن محاد إال إبراهيم بن سعيد فذكر بعض أصحابنا أن ةاهد بن موسى 
 .فهذا الوجه شاذ مرجوح 1".رواه أيضا عن يونس فتابع إبراهيم على إسناده

. محاد، وهو ثقة ثبت، من أصح روايته رواه سفيان بن عيينة وهو أثبت أصحابه فيه وتابعه:  قلت
عن طاؤوس  وقد توبع عليه عمرو بن دينار، تابعه ابن طاؤوس. فاحلديث من هذا الوجه حمفوا ال شأ

وهو : "ورجحه الدارقطين وقال . (81508)عبد الرزاق  عن النيب صلي اهلل عليه وسلم مرسال عند
 .فاحلديث من هذا الوجه حمفوا". األصح

 

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 .(4)انظر يف احلديث . 0
 (.0535:  052) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (. 0551:  058) املرجع السابق. 3
 (.3405:  410) املرجع السابق. 5
 (.1883:  183) بقاملرجع السا. 1
 (.88/48)مسند البيزار . 1
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 .عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي : ني الوجه الرا

 .ولكنه شاذ مرجوح هبذا اإلسناد، كما تقدم يف دراسة الوجه األول محاد بن زيدأيضا  رواه

 

 :  عن عمرو بن دينار خالصة االختالف والوجه الراجح

ا هو الوجه الراجح عن عمرو بن دينار يف هذ( عمرو، عن طاووس)الوجه األول املرسل 
 .وصوبه الدارقطين أيضا. احلديث ألنه مروي عن سفيان وهو أعلم الناس حبديثه وتابعه محاد

فهو . وأما الوجه الثاين املرفوع من مسند ابن عباس ال يصح لتفرد الراوي عن محاد بن زيد
 .معلول بالتفرد والشذوذ

    

 : الحكم علي الحديث 

عند أمحد  ة موصوالمن حديث أمت هرير  دشاهوله . صحيح مرسلالراجح وجه من الاحلديث 
 0.وشعيب األرنؤوط 8وحسنه األلباين (1414)بن حبان ا، وصححه (1881، 1414)

 

 

  

                                                 

 (.31/ 1) لأللباين ، واإلرواء(8113)لأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة . 8
 (.83/085)وصحيح ابن حبان ت شعيب األرنؤوط ( 84/081و 80/408)مسند أمحد . 0
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من قتل يف عميا : وسئل عن حديث طاووس، عن أمت هريرة، قال رسول اهلل  : (15)الحديث 
دونه فعليه لعنة اهلل، ال يكون بينهم فهو خطأ، عقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فهو قود يده، من حال 

 .يقبل منه صرف وال عدل

 يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنهمل:  فقال الدارقطني

 .فرواه محيزة بن أمت محيزة النصييب، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أمت هريرة، عن النيب 

عن بكر : ا  عن بكر بن مضر، عن محيزة، وقال عثمان بن ص: وكذلأ قال إدريس بن حي  اخلوالين
 .بن مضر، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أمت هريرة، م يذكر محيزة

عن طاووس، عن ابن عباس، عن النيب و وخالفه إمساعيل بن مسلم وسليمان بن كثري، فروياه عن عمرو، 
. 

 8.وخالفهم محاد بن زيد، فرواه عن عمرو، عن طاووس، مرسال، وهو الصحيح

 

 : رسال ووجه آخر من وجوه االختالفواا وصلالف في الاالخت: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي  :الوجه األول 

من طريق إدريس بن حييي ( 4843)والدارقطين يف سننه ( 001)أخرجه الطرباين يف األوسط 
 مضر عن محيزة عن عمرو بن دينار، به اخلوالين عن بكر بن 
يف مسنده من طريق عثمان بن صا  عن بكر بن مضر عن عمرو بن ( 8454)وأخرجه البيزار 

 . محيزة وليس فيه دينار، به
بكر بن مضر، عن عمرو بن عن عثمان بن صا  عن ( 4848)وأخرجه الدارقطين يف سننه 

 ".محيزة"بدل " حلارثعمرو بن ا"وفيه  احلارث، عن عمرو بن دينار، به

فقد اختلط فيه عثمان ورواه مرة عن بكر بن مضر عن . ب عن عثماناضطر فيه اهذا اإلسناد  :قلت 
ورواه إدريس . 0وعثمان هو صدوق". عمرو بن احلارث"عمرو بن دينار ومرة زاد بعد بكر بن مضر، 

                                                 

 (.0821:  88/45)علل الدارقطين . 8
 (.3312:  413)تقريب التهذيب البن حجر . 0
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تلميذ محيزة وم  كر بن مضروهو األصح ألن ب" بن مضربكر "بعد " محيزة"بن حييي اخلوالين وذكر فيه 
 .8وإدريس هذا صدوق كما قال أبو زرعة. يرو عن عمرو إال بواسطة

 

 .عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي : الوجه الراني 

 1815) ، والنسائي يف الكربل(0145)وابن ماجه  (3588و 3532)أخرجه أبو داود 
 . هريق سليمان بن كثري، بط من (3822)شرح مشكل اآلثار والطحاوي يف  (1811و

 .بن زيد يف رواية عمرو بن ميمون عنه محادعن  (4840)أخرجه الدارقطين يف سننه و 

يف  كما نقل اليزيلعيأخرجه ابن أمت شيبة يف مسنده من طريق إمساعيل بن مسلم، هبذا اإلسناد،  
 (.4841)والدارقطين يف سننه ( 3/401)نصب الراية 

 

 .عن طاووس، مرسالعمرو، : الوجه الرالث 

عن  (35/ 1)يف سننه الصغري  ، ومن طريقه البيهقي(822/ 0) أخرجه الشافعي يف مسنده
 .عن سفيان (3548) يف سننه و داودرجه أبخأوكذا . سفيان ابن عيينة

يف و  به ،دينار بن عمرو أخرب قال من طريق ابن جريج( 4838) يف سننه الدارقطينأخرجه و 
عن ( ابن عيينة وابن جريج ومحاد)هم تبن يوسف، عن محاد بن زيد، ثالثد من طريق خال( 4848)

 .عمرو بن دينار، عن طاووس مرسالا 

 

 :اختلف عن عمرو بن دينار علي أوجه : دراسة االختالف 

 .عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي  : الوجه األول

عمرو، اجلعفى اجليزرل النصيىب ومن  : مون، وقيل مي: هو محيزة بن أىب محيزة و محيزة النصييبرواه 
 8وقال البعاري 4.ليس بشيئ: قال ابن معني  ، كماولكن تركه اجلماعة وضعفوا متفقا 0كبار التابعني

                                                 

 (.01:  5/011)ط بشار  للذهيب تاريخ اإلسالم. 8
الكامل يف ضعفاء الرجال ، (4/082)اجلرح والتعديل البن أمت حا  ، (11:  45)الّضعفاء الّصغري للبعاري . 0

هتذيب ، (0/852ص)، الضعفاء للّدارقطين (018/ 8)اجملروحني البن حبان ، (4/010) البن عجيالبن عدي  
 8/121)مييزان االعتدال للذهيب ، (41:  4/01)هتذيب التهذيب البن حجر ، (8520:  1/404)الكمال للميزي 

 (.8588:  818)تقريب التهذيب البن حجر ، (0088: 
 (.451:  8/082)الضعفاء للعقيلي . 4
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ينفرد عن الثقات : قال ابن حبان  4.ضعيف احلديث: وقال أبو زرعة . منكر احلديث:  0وأبو حا 
ورتبته  5.يضع احلديث: قال ابن عدي   3.د هلا ال حتل الرواية عنهباألشياء املوضوعات كأنه كان املتعم

 .1تركوا: وعند الذهيب  1مروك متهم بالوضع: عند ابن حجر 

م يرو هذا احلديث عن ": محيزة النصييب وهو ضعيف مروك، مث أنه تفرد به كما قال الطرباين :  قلت
عن عمرو، عن طاوس، عن : ورواه غريه. نصييبعمرو بن دينار، عن طاوس، عن أمت هريرة إال محيزة ال

". محيزة"بدل  8"عمرو بن احلارث"بنفس السياق عند الدارقطين وفيه  عثمان بن صا رواه و  1.ابن عباس
 .فهذا الوجه معلول بالغرابة والنكارة. فال حيتج به. وإسناده مضطرب كما مر

 

 . عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي: الوجه الراني 

  :ثالثة من أصحاب عمرو بن دينار وهم  رواه

 : إسماعيل بن مسلم (1)

                                                                                                                                           

 (11:  45) للبعاري الضعفاء الصغري. 8
 (.888:  4/082)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 .املرجع السابق. 4
 (.018:  8/018)اجملروحني البن حبان . 3
 ، (520:  4/010) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 5
 (.8588:  818)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.8043:  8/458)الكاشف للذهيب . 1
 .(001:  8/18)الطرباين يف األوسط . 1
من ( هـ852)ملصرل، موىل قيس بن سعد بن عبادة عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصارل موالهم، أبو أمية اهو . 8

ثقة، وقال أبو : ، روي له اجلماعة وثقه اجلمهور كما قال ابن معني وأبو زرعة الطبقة السابعة أي من كبار أتباع التابعني
وعند  .ثقة فقيه حافي: ورتبته عند ابن حجر . كان احفي الناس يف زمانه وم يكن له نظري يف احلفي يف زمانه: حا  
التاريخ ، (3213:  1/451)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته  .أحد األعالم، حجة له غرائب: الذهيب 

 البن حبان الثقات، (8050:  1/005)اجلرح والتعديل البن أمت حا  ، (0508:  1/402)الكبري للبعاري 
، (00:  1/83)التهذيب البن حجر هتذيب ، (3438: 08/512)هتذيب الكمال للميزي  ، (8123:  1/001)

تقريب التهذيب البن حجر ، (852:  1/438)سري أعالم النبالء للذهيب ، (818:  8/841) للذهيب تذكرة احلفاا
 (.3841:  0/14)الكاشف للذهيب ، (8588:  818)
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أصله بصرل سكن ) هو إمساعيل بن مسلم املكى، أبو إسحاق البصرل، موىل حدير من األزد 
حي  القطان م ييزل خمتلطا كان حيدثنا باحلديث قال  0.تركه مجهور احملدثني. 8ومن صغار التابعني( مكة

ال :منكر احلديث وقال علي بن املديين  : وقال أمحد بن حنبل . روبباحلديث الواحد على ثالثة ض
كان إمساعيل خيطىء أسأله عن : قال ابن عيينة  3.ليس بشئ: حي  بن معني وقال  4. يكتب حديثه

ضعفوه :  وعند الذهيب  1.فقيه ضعيف احلديث:  رتبته عند ابن حجر   5.احلديث فما كان يدري شيئا
 1.ضعفوه وتركه النسائى

: يما  بن كريرسل (2)
وهو ( أخو حممد بن كثري ) سليمان بن كثري العبدل البصرل، أبو داود، ويقال أبو حممد، هو 

يكتب : ضعيف وقال أبو حا  : قال حييي بن معني  1.من كبار اتباع التابعني ومن رجال الكتب الستة
تلط عليه صحيفته فال كان خيطىء كثريا أما روايته عن اليزهري فقد اخ: قال ابن حبان . 8يكتب حديثه

ال : عند ابن حجر  رتبته. 82اياتفال حيتج بشيء ينفرد به عن الثقات ويعترب مبا وافق األثبات يف الرو 

                                                 

:  8/410)التاريخ الكبري للبعاري ، (4051:   1/024)الطبقات الكربي البن سعد :  يف انظر ترمجته. 8
 (.581:   8/448)هتذيب التهذيب البن حجر ، (314:  4/881)هتذيب الكمال للميزي ، (8818

مييزان ، (41: 8/802)اجملروحني البن حبان ، (802:  8/353) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 0
 (. 835:  8/031)االعتدال للذهيب 

 (.118:  0/881)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.4041:  3/10)رواية الدوري  –تاريخ ابن معني . 3
 (.581:   8/448)هتذيب التهذيب البن حجر . 5
 (.313:   882)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.321:  8/038)الكاشف للذهيب . 1
:  80/51)هتذيب الكمال للميزي ، (8114:  3/44) البن سعدالتاريخ الكبري للبعاري :  يف انظر ترمجته. 1

تقريب ،  (418:  3/085)هتذيب التهذيب البن حجر ، (820:  82/414)سري أعالم النبالء للذهيب ، (0551
 (.0120:  053)التهذيب البن حجر 

 (.124:  3/841)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.381:  8/443)اجملروحني البن حبان . 82
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ليس به بأس إال : قال النسائى صويلح ، ضعفه ابن معني ، و :  يب وعند الذه 8بأس به ىف غري اليزهرل
 0.ىف اليزهرل

 

 4.هو ثقة ثبت، كما سبق :حماد بن زيد  (3)

 ،هم إمساعيل بن مسلممنرواه ثالثة من أصحاب عمرو و  رفوعاس مبن عبااالوجه الثاين عن هذا :  قلت
وخيشى من  ومن رجال الشيعني،به مقبول معترب هو ضعيف مروك ولكن تابعه سليمان بن كثري وهو 

. وإن تغري بأخرة بتثومحاد بن زيد وهو ثقة  .اليزهري ليس من ا احلديثروايته عن اليزهري، وهذ
  3.وإليه أشار الطرباين أيضا حمفوا إن شاء اهللفاحلديث من هذا الوجه 

 

 .عمرو، عن طاووس، مرسال: الوجه الرالث 

 : بن دينار ه عن عمرو روا
  5.أثبت الرواة يف عمرو بن دينارهو ثقة و :  بن عيينةسفيا    (1)
 . وقد صرح بالسماع هنا 1.ثقة مدلس، تقدم:  ابن جريج  (2)
  1. قة ثبت، تغري بأخرة، تقدمث:  حماد بن زيد  (3)
وكلهم من الثقات تابع  ب عمروعن طاووس أيضا رواه ثالثة من أصحا املرسللوجه هذا ا:  قلت

فال شأ أن احلديث من هذا الوجه  .وفيهم سفيان بن عيينة وهو أثبت التاس يف عمرو بعضهم بعضا
بن دينار من سياق آخر عند  وابن جريج تابع عمرو". حوهو الصحي"وبه قال الدارقطين  .حمفوا

  .من طريق ابن جريج، أخربين ابن طاووس، عن أبيه مرسال( 4830) يف سننهالدارقطين 
  

 

                                                 

 (.0120:  053)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 (.0803:  8/314)كاشف للذهيب ال. 0
 (.4)انظر يف احلديث . 4
 .848انظر يف صفحة . 3

 (.8)انظر يف احلديث . 5
 .(8)انظر يف احلديث . 1
 (.4)انظر يف احلديث . 1
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 : خالصة االختالف والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

هو الراجح عن عمرو بن دينار ألن  (عمرو، عن طاووس)احلديث من وجهه الثالث املرسل 
 .ورجحه الدارقطين أيضا. يه سفيان الذي أعلم الناس حبديثهالرواة فيه كلهم ثقات وف

أيضا حمفوا من رواية  (عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النيب )وأما الوجه الثاين 
 .ثالثة من أصحابه

 .الوجه األول معلول بالغرابة والنكارة، فال يعتد بهو 
 

 :الحكم علي الحديث  

صحيح ألن الرواة  ( املرسل والثالث املرفوع الوجه الثاين) فوظنياحلديث من كال الوجهني احمل
من حديث ابن  رفوعوجو د إسناد امل. 0األرنؤوطشعيب و  8كما صححه األلباين  ،كلهم من الثقات

سنن "على " تعليقه"كما نقله عنه العظيم آبادي يف " التنقيح"عباس احلافي ابن عبد اهلادي يف 
  .4"بلوغ املرام"ابن حجر يف  ، وقول إسناده احلافي"الدارقطين

 

                                                 

 (.1/845)وابن ماجة ( 82/418)والنسائي ( 881، 3/814) لأللباين صحيح وضعيف أبو داود. 8
 (.1/581)ؤوط سنن أمت داود بتحقيق شعيب األرن. 0
 (.8818: رقم احلديث ) البن حجر بلوغ املرام. 4



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

035 

 

حق على كل مسلم : وسئل عن حديث طاووس، عن أمت هريرة، قال رسول اهلل  : (16)الحديث 
 .أن يغتسل كل سبعة أيام

اختلف يف رفعه عن طاووس، فرفعه أبان بن صا ، عن ةاهد، عن طاووس، عن :  فقال الدارقطني
 .أمت هريرة، عن النيب 

بن دينار، فرواه عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أمت هريرة، واختلف عن عمرو 
 .وكذلأ قال حي  بن حبيب بن عرمت، عن روح، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، مرفوعا. عن النيب 

 .وغريه يرويه عن شعبة موقوفا

 .وكذلأ رواه ابن جريج، وابن عيينة، عن عمرو، موقوفا

 .ميسرة، عن طاووس، موقوفا وكذلأ رواه إبراهيم بن

 .وروي عن ابن جريج، عن احلسن بن مسلم، عن طاووس مرسال، عن النيب 

 8.والصحيح املوقوف على أمت هريرة

 

 .االختالف في الرفع والوقف: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .رة، عن النبي عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أبي هري: الوجه األول 

حدثنا حي  بن حيبب احلارثي، حدثنا روح، : قال( 8118) صحيحه أخرجه ابن خيزمية يف
والبيزار يف ( 8043)ابن حبان يف صحيحه  رو بن دينار ومن طريقهمسعت عم: حدثنا شعبة، قال

 .به ،عمروعن ( 8438)مسنده 

ن طاووس، به وم أقف علي ه الدارقطين عن طريق عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار، عأوردو 
 .من أخرجه

 

 .مرقوفا عن أبي هريرة عمرو بن دينار، عن طاووس: الوجه الراني 

أخربين عمرو بن دينار، أنه مسع : عن ابن جريج، قال( 5081)يف مصنفه أخرجه عبد الرزاق 
 .قال أبو هريرة: طاووسا يقول

                                                 

 (.0828:  88/41)علل الدارقطين . 8
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 .عمرو، به عن سفيان عن( 105)أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار و 

 . قف علي من أخرجهأبة رواه عن شعبة موقوفا ولكن م مث ذكر الدارقطين أن أصحاب شع

 : وجهني علي بن دينارعمرو  عن اختلف: دراسة االختالف 

 .عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي  :الوجه األول 

 :عن عمرو بن دينار رواه

 :مث اختلف عنه  8كما سبق  ،اع احملدثنيهو ثقة بإمج :شعبة بن الحجاج  (1)

عمرو بن دينار، عن طاووس، عن أمت هريرة، عن النيب صلى عن  روح بن عبادة فمرة رواه عنه ( أ)
 .اهلل عليه وسلم مرفوعا

 .مرقوفا عن أمت هريرة عن عمرو بن دينار، عن طاووسومرة رواه عنه أصحابه  ( ب)

 وقد تفرد به 0(ثقة فاضل له تصانيف) روح بن عبادة الوجه األول رواه عنه : الراجح عن شعبة الوجه
 ،وهذا احلديث ال نعلم رواه عن شعبة عن عمرو عن طاوس":  وقال البيزار أعلهكما .وخالف اجلمهور
وقد . وأما الوجه الثاين رواه عنه أصحاب شعبة غري واحد موقوفا 4."مرفوعا إال روح عن أمت هريرة 

فالوجه الثاين هو الراجح واألول . فهو أصح من الوجه األول. كما سيأيتتوبع شعبة عليه، تابعه أقرانه  
 .شاذ مرجوح
 :عمر بن قيس  (2)

قيل موىل آل منظور بن قيس املكى أبو حفص املعروف بسندل، موىل آل بىن أسد و هو عمر بن 
 تفاقا منهمتركه وضعفه احملدثون ا 3.ومن كبار اتباع التابعني (أخو محيد بن قيس األعرج)سيار الفيزارل 

وقال  5اخلليلى والبيزاروأبو زرعة الدمشقى، وابن اجلارود، والدارقطىن، واألزدل، و ابن معني والنسائي 
. طيل، أحاديثه بواحديثه بصحيح ، م يكنمروك احلديث، ليس يسول حديثه شيئا: أمحد بن حنبل 

                                                 

 .(8)يف احلديث انظر . 8
 (.8810:  088)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.81/028)مسند البيزار . 4
، (0800:  811/ 1)عاري التاريخ الكبري للب، (8581:  1/43)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 3

تقريب التهذيب ، (185:  1/382)هتذيب التهذيب البن حجر ، (3081:  08/311)هتذيب الكمال للميزي 
 (.3858:  381)البن حجر 

 (.185:  1/382)هتذيب التهذيب البن حجر . 5
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: ل ابن حبان وقا 0.حلديثمنكر ا: قال البعارل و  8.، مروك احلديثضعيف احلديث: قال أبو حا  
عامة ما يرويه ال و : وقال ابن عدل  4.، يرول عن الثقات ما ال يشبه حديث األثباتكان فيه دعابة

:  وعند الذهيب  5مروك:  رتبته عند ابن حجر 3 .وهو ضعيف باإلمجاع م يشأ أحد فيه، يتابع عليه
  1.واه

مروك  هوعمر بن قيس املكي و  تابعهكما مر و   همن هذا الوج رواه شعبة ولكنه غري ثابت عنه: قلت 
 .فاحلديث من هذا الوجه مرجوح لغرابته وشذوذه. تابعته أيضاعترب مبيفاق احملدثني فال بات
 

 .مرقوفا عن أبي هريرة عن عمرو بن دينار، عن طاووس: الوجه الراني 

 :رواه عن عمرو بن دينار 
  1.عمرو بن دينارأثبت الرواة يف هو ثقة و :  بن عيينةسفيا    (1)
 . وقد صرح بالسماع هنا 1.ثقة مدلس، تقدم:  ابن جريج  (2)
 .هذا الوجه ثابت عنه من أصح روايته، كما تقدم يف دراسة الوجه األول :شعبة بن الحجاج   (3)
حمفوا فهذا الوجه . ابعضهم بعض يشدوشعبة وكلهم من الثقات  ابن جريج وتابعه سفيان رواه: قلت 
 والصحيح املوقوف على أمت هريرةدارقطين وبه قال ال .ال شأ

 

 : خالصة االختالف والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

هو الراجح يف هذا احلديث ( عن أمت هريرة عمرو بن دينار، عن طاووس)الوجه الثاين املوقوف 
 .رجحه الدارقطين أيضاو  .عن عمرو ألنه رواية اجلمهور

 .للغرابة والشذوذوأما الوجه األول املرفوع مرجوح 
                                                 

 (.124:  1/808)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.0800 : 811/ 1)التاريخ الكبري للبعاري . 0
 (.148:  0/15)اجملروحني البن حبان . 4
 (.8811:  1/80) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 3
 (.3858:  381)تقريب التهذيب البن حجر . 5
 (.3820:  0/11)الكاشف للذهيب . 1
 . (8)ر يف احلديث انظ. 1
 .(8)يف احلديث انظر . 1
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 :الحكم علي الحديث 

وبع عليه وقد ت 0األرنؤوطشعيب و  8صرح به األلباينوجهه الراجح صحيح كما  احلديث من
عن معمر، عن ابن طاووس عن أبيه، عن أمت هريرة ( 5081)أخرجه عبد الرزاق عمرو بن دينار، 

 (855)احلميدي يف مسنده  عند اهلل بن طاووس عبدواحلديث ثابت مرفوعا أيضا من حديث  .موقوفا
ويف ( 181و 181) صحيحهوالبعاري يف ( 1313) ويف( 1184) ويف( 1484)وأمحد يف مسنده 

، ويف (4/15)والنسائي يف سننه ( 8844)ويف ( 8881) يف صحيحه ومسلم( 4311و 4311)
 .عن طريق ابن طاووس، به مرفوعا( 8102)وابن خيزمية ( 8115، 8111) الكربل

  

                                                 

 (.8118:  4/842)التعليق علي صحيح بن خيزمية . 8
 (.3/41)حتقيق صحيح بن حبان . 0
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وسئل الشيخ أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي احلافي، عن حديث عبد  : (17) الحديث
ما أنا قلت من أصبح جنبا فقد أفطر، ولكن حممد ورب : اهلل بن عمرو القاري، عن أمت هريرة، قال

 .هنى عنه الكعبة قاله، وما أنا هنيت عن صوم يوم اجلمعة، حممد 

 ينار، واختلف عنهمليرويه عمرو بن د :فقال الدارقطني 

 .فرواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أمت هريرة

 .وكذلأ قال عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار

 .واختلف عن أمت عاصم النبيل، فقيل عنه مثل قول عبد الرزاق، وقيل عنه عن عبد الرمحن بن عمرو

 .لأ قال ابن الربساين، عن ابن جريج، عن عبد الرمحن بن عمرووكذ

عن رجلني، عن رجل، عن أمت هريرة، : ورواه شعبة، عن عمرو بن دينار، فلم حيفي إسناده، وقال
 .والصحيح ما قاله ابن عيينة

ن عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عبد اهلل ب: ورواه أبو حبر البكراوي، فقلب إسناده، وقال
 .واألول أصحعمرو، عن حي  بن جعدة، 

وقال روح عن ابن جريج، أخربين عمرو بن دينار، عن حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عبد القاري، 
 .عن أمت هريرة

مسعت أبا هريرة، وم يذكر بينهما : حدثين عمرو بن دينار، عن حي  بن جعدة، قال: وقال ابن هليعة
 8.م اجلنب يدركه الفجرأحدا، وم يذكر يف حديثه حك

 

 .أو أكرر بغيره يراو ف في إبدال الاالختال: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أبي هريرة: الوجه األول 

وأخرجه الشافعي يف السنن املأثورة  ،ن طريقه وسفيانم (8231) يف مسنده أخرجه احلميدي
ويف ( 0133)ننه والنسائي يف س ،(8120)وابن ماجه ( 1411)، وأخرجه أمحد يف مسنده (088)

، (0851)يف صحيحه ابن خيزمية و  ،(141)والفاكهي يف أخبار مكة  ،(0841، 0151)الكربل 
( 1/481)عيم يف احللية وأبو ن (845ص " )االعتبار"، واحلازمي يف (4128) يف صحيحه وابن حبان

                                                 

 (.0883:  88/38)علل الدارقطين . 8



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

041 

 

من طريق ( 484)وابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه ( 8231)والبيهقي يف معرفة السنن اآلثار 
مفصال فذكره  عن عمرو، عن حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، سفيان بن عيينة،

من أصبح جنبا :  ما أنا قلت ال ورب هذا البيت: مسعت أبا هريرة، يقول: "ولفظه عند أمحد .  وخمتصرا
 ."حممد ورب البيت قاله، ما أنا هنيت عن صيام يوم اجلمعة، حممد هنى عنه ورب البيت فال يصوم

ما أنا هنيت عن صيام " :ولفظه . عن حممد بن مسلم( 8241)وأخرجه الطرباين يف األوسط 
 .وليس فيه الشطر األول "هنى عنه يوم اجلمعةمل ولكن رسول اهلل 

عن ابن ( 1148)يف املسند أمحد من طريقه أخرجه و  (1121)اق يف مصنفه رجه عبد الرز أخو 
ورب هذا البيت، ما أنا هنيت عن صيام يوم اجلمعة، ولكن حممد هنى ": ولفظه عند أمحد . به جريج،

  ."قاله من أدركه الصبح جنبا فليفطر ، ولكن رسول اهلل : عنه، ورب هذا البيت، ما أنا قلت
عن عمرو بن دينار، عن حي  بن جعدة، عن ( وحممد بن مسلم ابن جريجو  سفيان بن عيينة) تهمثالثو 

  .عبد اهلل بن عمرو القاري، فذكره
 

 .عمرو بن دينار عن رجلين، عن رجل، عن أبي هريرة: الوجه الراني 
 .أورده الدارقطين عن طريق شعبة وم أقف علي من أخرجه

 

 .ار، عن عبد اهلل بن عمرو، عن يحيى بن جعدةعمرو بن دين: الوجه الرالث 
 .عنه وم أقف علي من أخرجه حبر البكراوي أمتأورده الدارقطين عن طريق ابن جريح من رواية 

 

 .عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد اهلل بن عبد القاري، عن أبي هريرة: الوجه الرابع 
 .عنه وم أقف علي من أخرجه روحة أورده الدارقطين عن طريق ابن جريح من رواي

 

 .سمعت أبا هريرة: عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، قال: الوجه الخامس 
 .وم أقف علي من أخرجه ابن هليعةأورده الدارقطين عن طريق 

 
 .اختلف عن عمرو بن دينار علي أوجه: دراسة االختالف 

 .عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أبي هريرة عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن: الوجه األول 
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 :رواه عن عمرو بن دينار 
 8.وهو ثقة وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، تقدم:  سفيا  بن عيينة (8)
 0.، تقدمصدوق له أوهام :محمد بن مسلم  (0)
 :مث اختلف عنه  4.ثقة مدلس، تقدم:  ابن جريج (4)
يف آخر عمره فتغري وكان ثقة حافي مصنف شهري عمي ) عبد الرزاق فمرة رواه عنه  ( أ)

عمرو بن دينار، عن حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أمت  3(يتشيع
  .هريرة

د اهلل بن عمرو، عمرو بن دينار، عن عبعن  5(ضعيف) حبر البكراوي وأبومرة رواه عنه   ( ب)
 .وقلب اإلسناد عن حي  بن جعدة

عمرو بن دينار، عن حي  بن عن  1(صانيفثقة فاضل له ت) بن عبادة ومرة رواه عنه روح ( ت)
 ". عبد اهلل بن عبد القاري"ووهم يف تسمية الراوي  هلل بن عبد القاري، عن أمت هريرةجعدة، عن عبد ا

وقد توبع عليه ابن جريج . الوجه األول رواه عبد الرزاق وهو ثقة حافي:  وجه الراجح عن ابن جريجال
 .فهو حمفوا. تابعه سفيان
عبد اهلل بن عمرو، "فيه تقليب اإلسناد بالتقدمي والتأخري أي ه الثاين رواه أبو حبر البكراوي و وأما الوج

تفرد  فالبكراوي مع أنه ضعيف". حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو"بدال عن " عن حي  بن جعدة
 . فهذا الوجه معلول بالوهم والنكارة. به

والصحيح فيه  ".عبد اهلل بن عبد القاري"هم يف تسمية الراوي وو  بن عبادة روحوأما الوجه الثالث رواه 
 .فهذا الوجه أيضا معلول بالوهم والشذوذ .كما ورد يف الطرق األخري  عبد اهلل بن عمرو القاري"

 عبد"وجعله " عمرو بن اهلل عبد "وهم بعض أصحاب ابن جرير يف تسمية الراوي :  والجدير بالذكر
فقيل عنه مثل : 8(ثقة ثبت) واختلف عن أمت عاصم النبيل : "الدارقطين كما ذكر " عمرو بن الرمحن

                                                 

 (8)يف احلديث انظر . 8
 (0)يف احلديث انظر . 0
 (8)يف احلديث انظر . 4
 (.3213:  453)تقريب التهذيب البن حجر . 3
 (.4834:  431)املرجع السابق . 5
 (.3)انظر يف احلديث . 1
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، 0(صدوق قد خيطىء) وكذلأ قال ابن الربساين .قول عبد الرزاق، وقيل عنه عن عبد الرمحن بن عمرو
 حممد وهم وقد" :قال شعيب األرنؤوط كما . وهذا خطأ ."عن ابن جريج، عن عبد الرمحن بن عمرو

 عبد:  امسه يف والصواب القاري، عمرو بن الرمحن عبد ،هريرة متأ عن الراوي تسمية يف الربساين بكر بن
 زرعة أبو رول فقد بكر، بن حممد من جريج ابن يف أثبت وهو الرزاق، عبد رواه كما عمرو بن اهلل

 أو الرزاق عبد جريج، ابن يف أثبت من: سئل أنه أمحد اإلمام عن( 8/351)" تارخيه" يف الدمشقي
 وهو عيينة، بن سفيان ذلأ يف الرزاق عبد وافق وقد: قلنا .الرزاق عبد: قال الربساين؟ بكر بن دحمم
 4".اجلليل احلافي اإلمام
قد رواه سفيان الذي هو أثبت الناس يف عمرو بن دينار وتابعه ابن جريج يف أصح  ههذا الوج: قلت 

فال شأ . وكذا تابعه حممد بن مسلم. عروايته وهو ثقة مدلس وال يضر تدليسه هنا ألنه صرح بالسما 
 . أن احلديث من هذا الوجه حمفوا

 إال اللفي هبذا عمرو عن يروه م غريب، حديث هذايف احللية بأن  أبو نعيم األصفهاينقال و 
فما يتضح منه أن قول . ولكن سبق أن ابن جريج تابعه فيه وم خيتلف األلفاا فيه إال يسريا 3.سفيان

وهو الوجه ". والصحيح ما قاله ابن عيينة"الدارقطين وهو  فالقول فيه قول. الف للواقعخم أمت نعيم هذا
 .الراجح واحملفوا

 

 .عمرو بن دينار عن رجلين، عن رجل، عن أبي هريرة: الوجه الراني 
 5.خيطىء ىف األمساء قليالإال أنه ثقة حافي متقن وهو شعبة بن احلجاج  رواه

ولكنه م حيفي إسناده وأهبم الرواة عن أمت هريرة ومن بعده،  حافي، ثقة شعبة بن احلجاج وهو:  قلت
 .فاإلسناد هذا معلول بوهم الراوي وعدم ضبطه لإلسناد. "فلم حيفي إسناده "فلذا أعله الدارقطين بقوله 

 

 .عمرو بن دينار، عن عبد اهلل بن عمرو، عن يحيى بن جعدة: الوجه الرالث 
 .ثبت عنه كما مر يف دراسة الوجه األولرواه ابن جريح ولكنه م ي

                                                                                                                                           

 .(0811:  012) املرجع السابق. 8
 (.5112:  312 تقريب التهذيب البن حجر)هو حممد ابن بكر ابن عثمان الربساين . 0
 (.1148:  84/043)مسند أمحد بتحقيق شعيب األرنؤوط وغريه . 4
 (.1/481)حلية األولياء وطبقات األصفياء . 3
 (.8)انظر يف احلديث . 5
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 .عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد اهلل بن عبد القاري، عن أبي هريرة: الوجه الرابع 
 .رواه ابن جريح ولكنه م يثبت عنه كما مر يف دراسة الوجه األول

 

 .سمعت أبا هريرة: عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، قال: الوجه الخامس 
 عبد أبو الغافقى، ويقال األعدوىل، احلضرمى عقبة بن هليعة بن اهلل عبدوهو ابن هليعة  واهر 
 قاض أولوهو  8التابعني أتباع كبار منو  (هـ813) القاضى الفقيه املصرل النضر، أبو يقال و الرمحن،
 إىل هعلي القضاة واستمر رمضان شهر يف اهلالل لنظر حضر قاض وأول اخلليفة قبل من مبصر ويل
خاصة هلذا  عامة احملدثني تكلم يف قبول روايته، و ومئة سبعني سنة يف وكتبه همنيزل احرققد و   0.اآلن

  4.السبب وإن كان من كبار احملدثني
 وبعد كتبه حترق أن قبل ضعيف هو: وقال أيضا  3ضعيف احلديث:  معني ابن وقال

 مثل احراقها قبل عنه كتب من:  الفالس وقال 1.ال حيتج حبديثه: وقال علي بن املديين  5.احراقها
 منه واالواخر االوائل مساع:  زرعة أبو وقال 1.ضعيف: النسائي وقال .أصح فسماعه واملقرئ املبارك ابن
 1.به حيتج ممن وليس أصوله، يتبعان كانا وهب وابن املبارك، ابن أن إال سواء، منه

ال حيتج به ولو ما : وقال أيضا . عتبارأمره مضطرب، يكتب حديثه علي اال: وقال أبو حا  
 حيتج ممن وليس يضبط، ال هليعة ابن وكان: وقال ابن أمت حا   8.وهب وابن املبارك ابن مثل رواه عنه
 8.فيه القول أمجل من حبديثه

                                                 

، (513:  5/810)التاريخ الكبري للبعاري ، (4051:   1/024)الطبقات الكربي البن سعد :  يف انظر ترمجته. 8
هتذيب التهذيب البن حجر ، (4584:  85/311)هتذيب الكمال للميزي ، (3:  1/88)سري أعالم النبالء للذهيب 

 (.4514:  488)تقريب التهذيب البن حجر ، (131:   5/414) للذهيب
 (.405:  4/41)وفيات األعيان البن خلكان . 0
، (811:  5/041)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ، (110:  5/835)ل البن أمت حا  اجلرح والتعدي. 4

 ، (01:  15)، املعتلطني للعالئي (3542:  0/315)مييزان االعتدال للذهيب 
 (.544:  854)رواية الدارمي  -تاريخ ابن معني . 3
 .)811:  5/041)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 5
 (.5411:  3/318)رواية الدوري  -معني تاريخ ابن . 1
 (.431:  13)الضعفاء واملروكني للنسائي . 1
 (.110:  5/831)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.110:  5/831) املرجع السابق. 8
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 مث كتبه احراق قبل الضعفاء عن يدلس كان ولكنه اصاحل شيعا كان": وقال ابن حبان 
 منه مسع من مساع إن يقولون أصحابنا وكان سنني بأربع موته قبل ومائة عنيسب سنة يف كتبه احرقت
 ليس فسماعه كتبه احراق بعد منه مسع ومن صحيح فسماعهم العبادلة مثل كتبه احراق قبل

 0."بشيء
 كان كما معا، والليث هو املصرية، الديار عام كان هليعة ابن أن ريب ال: "وقال الذهيب 

 والثوري وشعبة اليمن، عام ومعمر الشام، عام واألوزاعي املدينة، عام العصر ذلأ يف مالأ اإلمام
 فادط مناكري، ورول باإلتقان، هتاون هليعة ابن ولكن خراسان، عام طهمان بن وإبراهيم العراق، عاملا
 اليزهد،و  واالعتبارات، الشواهد يف ويذكره حديثه، يروي احلفاا وبعض .عندهم به االحتجاج رتبة عن

 عدل فإنه املناكري، تلأ وتتجنب إهداره، ينبغي وال وهنه، يف يبالني وبعضهم 4.األصول يف ال واملالحم،
 رواه وما والقيزويين، والرمذي، داود، أبو: له وأخرج رواياته، عن الصحاح أصحاب أعرض .نفسه يف
  3."أجود فهو والقدماء واملقرئ وهب ابن عنه

 عنه وهب وابن املبارك ابن ورواية كتبه احراق بعد خلط دوق،ص:   حجر ابن عند رتبتهو 
 1.حديثه تضعيف على العمل:  قلت ،. . .  ضعف:   الذهيب عندو  5غريمها من أعدل

هو ضعيف يصلح لالعتبار ووما رواه عنه ابن املبارك وابن وهب مقبول إن شاء اهلل، :  قولخالصة ال
 .إن م يكن حمتجا به

ضعيف عند مجهور احملدثني وقد تفرد به ووهم فيه وأسقط يف هذا اإلسناد راويا كما ابن هليعة  : قلت
أحدا، وم يذكر يف حديثه حكم  (هريرة وأبو  حي  بن جعدة) وم يذكر بينهما"أعله الدارقطي بقوله 
ذا فال يعترب هب. وابن هليعة مشهور بني احملدثني لعدم اتقانه وضبطه كما تقدم". راجلنب يدركه الفج

 .الوجه أيضا

                                                                                                                                           

 (.110:  5/831) املرجع السابق. 8
 (.541:  0/88)اجملروحني البن حبان . 0
فر يف باب الشواهد واملتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، ما ال يغتفر ويغت: "قال احلافي ابن كثري . 4

يصلح لالعتبار، أو ال : يف األصول كما يقع يف الصحيحني وغريمها مثل ذلأ، وهلذا يقول الدارقطين يف بعض الضعفاء
 (.58، ص الباعث احلثيث البن كثري" )رب بهيصلح أن يعت

 (.5:  1/88)هيب سري أعالم النبالء للذ. 3
 (.4514:  488)تقريب التهذيب البن حجر . 5
 (.0843:  8/582)الكاشف للذهيب . 1
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 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 
عمرو بن دينار، عن حي  بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمرو القاري، عن أمت )الوجه األول 

هو الوجه الراجح يف هذا احلديث ألنه مروي عن ثالثة أصحاب عمرو الثقات وفيهم سفيان بن  (هريرة
فال شأ أن احلديث . يف عمرو بن دينار وتابعه ابن جريج وحممد بن مسلمعيينة وهو هو أثبت الناس 

 .من هذا الوجه حمفوا ورجحه الدارقطين أيضا
 .معلول بوهم الراوي وعدم ضبطه لإلسناد اخلامسو  وأما الوجه الثاين
  . بع معلول بالوهم والشذوذوالراوأما الوجه الثالث 

 

 :الحكم علي الحديث  
قال  ماحكمه منسوخ، ك ولكن. ناد ملا رواه الثقاتاإلس صحيحلراجح احلديث من وجهه ا

 سفيان عن منصور بن حممد عن الكربل يف النسائي رواه ثقات رجاله صحيح إسناد هذا :البوصيري 
 بلفي مرفوعا هريرة أمت عن مهام عن معمر عن الرزاق عبد عن مسنده يف أمحد اإلمام ورواه به عيينة بن
 الصحيحني ويف تعليقا البعاري وذكره يومئذ يصم فال جنب وأحدكم الصبح صالة للصالة نودي إذا
 احلسني بن الفضل أبو شيعنا قالو .  النيب من أمسعه وم مسلم زاد الفضل من مسعه هريرة أبا أن
 الصحيحني يف مبا والبعاري الشافعي قاله كما مرجوح أو اخلطامت رجحه كما منسوخ إما وهذا اهلل رمحه
 ويصوم يغتسل مث أهله من جنب وهو الفجر يدركه كان اهلل رسول أن سلمة وأم عائشة حديث من

 بلغه حني ذلأ عن رجع هريرة أبا أن وعنده خصائصه من ليس بأنه التصريح عائشة حديث من وملسلم
 8.سلمة وأم عائشة حديث
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 أقيمت إذا: قال ، النيب عن هريرة، أمت عن يسار، بن عطاء حديث عن وسئل : (18)الحديث 
 .املكتوبة إال صالة فال الصالة
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 رفعه، يف عنه واختلف دينار، بن عمرو عن السختياني، أيوب فرواه
 وداود السكري، محيزة وأبو معمر، وتابعه .عنه هارون بن ييزيد رواية من أيوب عن زيد، بن محاد فرفعه
  .أيوب عن علية، ابن عن الرمجاين، هشام بن فتح رواه وكذلأ .مرفوعا أيوب عن رووه رقان،اليزب بن

 وعبد زريع، بن وييزيد حسان، بن وهشام شعبة، رواه وكذلأ .علية ابن عن شيبة، أمت بن بكر أبو ووقفه
 .موقوفا أيوب عن الثقفي، الوهاب وعبد سعيد، بن الوارث
 وأبو ومرزوق، ومعقل، ومقاتل، ثوبان، وابن عمر، بن وورقاء سعد، نب وزياد جحادة، بن حممد ورواه
 عنهمل واختلف إسحاق، بن وزكريا بكر،
 هريرة، أمت عن يسار، بن سليمان عن دينار، بن عمرو عن إسحاق، بن زكريا عن عاصم أبو فقال
 .رفعه وكلهم
 وحبر قيس، بن وعمر حصني، بن العيزييز وعبد الطائفي، مسلم بن وحممد املعلم، بن حسني رواه وكذلأ
 جعفر أمت بن احلسن رواه وكذلأ .مرفوعا دينار بن عمرو عن رفيع، بن العيزييز عبد عن وكذلأ السقا،
 .أيضا مرفوعا دينار، بن عمرو عن املكي، مسلم بن وإمساعيل اجلفري،
 عنهمل واختلف ةمع، بن إمساعيل بن إبراهيم رواه وكذلأ
 .مرفوعا دينار بن عمرو عن إمساعيل، بن إبراهيم عن حاجب، بن صرن بن وحي  الدراوردي، فرواه
 عطاء عن اليزهري، عن ةمع، بن إمساعيل بن إبراهيم عن موسى، بن اهلل وعبد حممد، بن أسباط ورواه
 .موسى بن اهلل عبيد عن أشكاب، بن حممد ورفعه موقوفا، هريرة أمت عن يسار، بن
 .أيضا مرفوعا دينار، بن عمرو عن الربيع، أبو سليمان ورواه

 عن هالل، بن والعالء منصور، بن وسعيد املقدام، بن أمحد األشعث أبو فرواه عيينة، ابن عن واختلف
 .عيينة ابن عن غريهم ووقفه مرفوعا، عيينة، ابن

 .غريمها ووقفه عنه، احلجاج بن وإبراهيم إبراهيم، بن مسلم فرفعه سلمة، بن محاد عن واختلف
 ....ه،غري  ووقفه عنه احلجاج بن إبراهيم فرفعه زيد، بن ادمح عن واختلف
 .غريه ووقفه عنه، مسلم عن الربيت، فرفعه العطار، أبان عن واختلف
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 .موقوفا احلارث بن وعمرو القاسم، بن وروح احلجاج، بن احلجاج ورواه
 .عنه األزرق إسحاق عن هبرام، بن هشام بن أمحد فرفعه ،الثوري عن واختلف
 .الثوري عن الرزاق، عبد عن اليمامي، يونس بن عمر بن أمحد وتابعه

 ورفعه غريه، ووقفه جريج، ابن عن الرزاق، عبد عن يونس، بن عمر ابن فرفعه جريج، ابن عن واختلف
 .عمرو عن أيوب، عن معمر، عن واحملفوا عمرو، عن معمر، عن الرزاق، عبد أيضا
 عنهمل اختلفو  عمري، بن عبيد بن اهلل عبد بن حممد ورواه
 عن يسار، بن عطاء عن دينار، بن عمرو عن عمري، بن عبيد بن اهلل عبد بن حممد عن بعضهم، فرواه
 .مرفوعا هريرة، أمت

 بن عطاء عن اليزهري، عن دينار، بن عمرو عن عمري، بن عبيد ابن عن فرواه يونس، بن زياد وخالفه
 .مرفوعا هريرة، أمت عن يسار،

 عن اليزهري، عن دينار، بن عمرو عن عمري، بن عبيد ابن عن فرواه الرقي، إسحاق بن فيض وخالفهما
 .أيضا مرفوعا جابر، عن يسار، بن عطاء
 وحممد حذافة، أبو قاله أيضا، مرفوعا هريرة، أمت عن يسار، بن عطاء عن منر، أمت بن شريأ عن وروي
 هريرة، أمت عن يسار، بن اءعط عن أسلم، بن زيد عن وروي عنه، ضمرة أمت عن القالنسي، الوليد بن

 .زيد عن كثري، بن سليمان عن ذلأ قيل مرفوعا،
: فقال املكي، إمساعيل عن األنصاري، عن أيوب، بن خالد بن حممود: له يقال بلخ، ألهل شيخ ورواه
 عمرو، عن املكي، إمساعيل رواه وإمنا موقعني، يف ووهم هريرة، أمت عن يسار، بن مسلم عن عطاء، عن
 .هريرة أمت عن يسار، بن عطاء عن
 أمت عن سلمة، أمت عن أبيه، عن عياش، بن اهلل عبد فقال عنهمل فاختلف القتباين عباس بن عياش ورواه
 .هريرة
 وال عمر، ابن عن نافع، عن ذئب، أمت ابن عن ويرول جابر، عن أبيه، عن حممد، بن جعفر عن وروي
 8.جعفر حديث وال ذئب، أمت ابن حديث يصح
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 : الوقفو  الرفع الختالف فيا: ختالف نوو اال

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 . النبي عن هريرة، أبي عن يسار، بن عطاءعن  دينار بن عمرو :الوجه األول 
يف  وأمحد ،أيوب عن بلع، عن معمر، أخربنا: قال( 4818) يف مصنفه الرزاق عبد أخرجه

 حدثنا: قال جعفر، بن حممد حدثنا: قال( 8113) ويف لنضر،ا أبو حدثنا: قال( 1418)مسنده 
 عن غندر، حدثنا الفالس، علي بن عمرو حفص، أبو حدثنا: قال (8331) يف سننه والدارمي ،شعبة
 وحممد علي، بن وعمرو بشار، بن حممد حدثنا: قال (8804)يف صحيحه  خيزمية ابنأخرجه و  شعبة،
 قال جعفر، بن حممد حدثنا:  اآلخران وقال غندر، حدثنا: وعمر  بن حممد قال العباس، بن عمرو بن

 حدثين: قال (8588) يف صحيحه مسلمأخرجه و  شعبة، عن: اآلخران وقال ،شعبة حدثنا: قال بندار،
 حا ، بن حممد وحدثنيه: قال( 8580) ويف ،شعبة حدثنا جعفر، بن حممد حدثنا حنبل، بن أمحد
 بن حممد حدثنا حنبل، بن أمحد حدثنا (8011)يف سننه  داود بووأ، شبابة حدثنا: قاال رافع، وابن

 بن أمحد أخربنا:  قال (832) الكربل ويف ،(0/881) يف سننه النسائيأخرجه و ، شعبة حدثنا جعفر،
 .، بهعمر بن ورقاء عن كلهم  شعبة، عن حممد، حدثنا:  قاال بشار، بن وحممد احلكم، بن اهلل عبد

يف  داود وأبو، سلمة بن محاد حدثنا مسلم، حدثنا: قال( 8352) يف سننه الدارميأخرجه و 
 .سلمة بن محاد حدثنا إبراهيم، بن مسلم حدثنا: قال (8011)سننه 

 بن أزهر حدثنا: قال( 82111) ويف ،روح حدثنا: قال( 82128)مسنده  يفأخرجه أمحد و 
 ،عبادة بن روح حدثنا ي،الدورق يعقوب حدثناقال  (8804)يف صحيحه  خيزمية ابنأخرجه و  ،القاسم

 قال( 8584) صحيحه يف مسلموأخرجه  ،عاصم أبو حدثنا: قال( 8355) يف سننه الدارميأخرجه و 
 عبد أخربنا محيد، بن عبد وحدثناه:  قال( 8583) ويف ،روح حدثنا احلارثي، حبيب بن حي  وحدثين: 

يف  ماجة ابنأخرجه و  الرزاق، عبد ناحدث املتوكل، بن حممد حدثنا (8011)يف سننه  داود وأبو، الرزاق
 أبو خلف، بن بكر وحدثنا( ح) القاسم بن أزهر حدثنا غيالن، بن حممود حدثنا:  قال (8858)سننه 
 روح حدثنا منيع، بن أمحد حدثنا:  قال (308) يف سننه الرمذيأخرجه و  عبادة، بن روح حدثنا بشر،
 أنبأنا: قال نصر، بن سويد أخربنا: قال (848) لالكرب  ويف ،(0/881) يف سننه والنسائي عبادة، بن
: قال سفيان، بن احلسن أخربنا: قال( 0884) يف صحيحه حبان ابن أخرجهو  املبارك، بن اهلل عبد
 .، بهإسحاق بن زكريا ، كلهم عناهلل عبد أخربنا: قال موسى، بن حبان حدثنا
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 هارون، بن ييزيد حدثنا احللواين، حسن وحدثنا:  قال( 8585)وأخرجه مسلم يف صحيحه 
 عن هارون، بن ييزيد حدثنا علي، بن احلسن حدثنا( 8011)يف سننه  داود وأبو ،زيد بن محاد أخربنا
 هارون، بن ييزيد حدثنا غيالن، بن حممود حدثنا (8858)يف سننه  ماجة ابنأخرجه و ، زيد بن محاد
 الصفار، سفيان بن حممد خربناأ: قال( 0312) يف صحيحه حبان ابن أخرجهو  زيد، بن محاد أخربنا

 .عن أيوب، به( محاد وابن علية)كالمها  علية، ابن حدثنا: قال باملصيصة،
 عن( 0/310)طريقه البيهقي يف سننه الكربي ومن ( 8011)يف سننه  داود أبوأخرجه و 
أبو )كالمها  الرزاق، عبد عن يونس بن عمر ابن عنوأورده الدارقطين  عاصم، أمتعن  علي، بن احلسن

 .، بهجريج ابن عن( عاصم وعبد الرزاق
وأخرجه  مؤمل، حدثنا اخلطاب، بن حممد حدثنا: قال (1418)يف مسنده  يعلى أبوأخرجه و 

والبيهقي يف سنن  ،(0/44)وأبو عوانه يف مسنده ( 8/880)والبيزار يف مسنده ( 8/318)داود  أبو
من ( 80/084)اخلطيب يف تارخيه  وأخرجهاألزدي  إبراهيم بن مسلممن طريق ( 0/310)الكربي 
، كلهم عن محاد السامي احلجاج بن إبراهيموذكره الدارقطين من طريق  حجاج بن حممد املصيصيطريق 

 .بن سلمة، به
 مسلم بن حممد حدثنا الضيب، عمرو بن داود حدثنا:  قال( 1412) يف يعلى أبوأخرجه و 
 اهلمداين، حممد بن وعمر خيزمية، ابن خربناأ: قال (0882) يف صحيحه حبان ابن أخرجهو  ،الطائفي
، جحادة بن حممد عن اهلل، عبد بن زياد حدثنا:  قال بيزيع، بن اهلل عبد بن حممد حدثنا: قالوا وغريمها،

 .به
األشعث أمحد بن  أمتعن  (3801:  82/480)أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار و 
: قال منصور بن سعيد عن طريق( 5431:  3/00)ر أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثاو  املقدام
الدارقطين أورده و ، نعم: قال مرفوع؟: لسفيان قلت: آخره يف قال أنه إال موقوفا فذكره سفيان، حدثنا
 .، كلهم عن سفيان بن عيينةالعالء بن هالل بن عمرعن 

أمحد ن ع إسحاق األزرقعن  (0818)خرجه اخلطيب يف تارخيه يف ترمجة أمحد بن هاشم أو 
عن عبد الرزاق، كالمها أمحد بن عمر بن يونس اليمامي وأورده الدارقطين من طريق  بن هاشم بن هبرام
 .عن سفيان الثوري

  .وأورده الدارقطين من طريق محاد بن زيد أيضا وم أقف علي من أخرجه
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( 08:  8/45)ويف املعجم الصغري ( 84:  8/15)أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني  وكذا
 8.ثوبان بن ثابت بن الرمحن عبدعن ( 0015:  0/412)ويف املعجم األوسط 

 اإلرشاد"وأبو يعلي اخلليلي يف ( 082ص " )معجم الشيوخ"أخرجه ابن اجلميع الصيداوي يف و 
 .اتل بن سليمانمقعن  (4/801" )احلديث علماء معرفة يف

عن معقل وضعفه لضعف " ديثاحل علماء معرفة يف اإلرشاد"أبو يعلي اخلليلي يف  أخرجهو 
 (.11:  8/445) القرياطي أمحد بن صا 
 (443ص " )احملدث الفاصل"يف  الرامهرميزيو ( 1/841)أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء و   
 .زياد بن سعدعن 
 .عن احلسني بن املعلم( 114" )الفوائد"وأخرجه أبو قاسم ألام يف   
( 8148:  0/011" )الفوائد"ام يف ألوأبو قاسم ( 8451)وأخرجه أبو عوانة يف مستعرجه   
 .عمر بن قيسعن 
 يا: قيل" :وزاد فيه  اليزجني خالد بن مسلمعن  (3005)أخرجه البيهقي يف السنن الكربي و   

 اليزيادة هذه ذكر أعلم ال: أمحد أبو قال: وذكر . "الفجر ركعيت وال: "قال الفجر؟ ركعيت وال اهلل، رسول
 0.عمرو عن خالد، بن مسلم عن نصر، بن حي  غري متنه يف
عن مطر الوراق ويف ( 41)عن نوح بن أمت مرمي ويف( 08)وأخرجه ابن املقرئ يف معجمه   
 .عن اخلليل بن مرة( 415)ويف  الصباح بن املثىنعن ( 542)عن عبد العيزييز بن احلصني ويف ( 13)
 .املكي  صا بن عليعن ( 508)يف املعجم الصغري  أخرجه الطرباينو   

من طريق أمحد بن حممد بن عيسي بن األزهر الربيت ( 0/44)أخرجه أبو عوانة يف مسنده و 
 عن حممد بن غالب التمتام، كالمها عن من طريق، (123)البغدادي وأخرجه البغوي يف شرح السنة 

 .أبان بن ييزيد العطار عن مسلم بن إبراهيم
 .رزوق أبو بكرم عن (8451)أخرجه أبو عوانة يف مستعرجه و   

                                                 

اإلرشاد "ي يف وذكره أبو يعلي اخلليل .أبو تقي: م يرو هذا احلديث عن ابن ثوبان إال بقية، تفرد به: وقال الطرباين . 8
رواه مجاعة عن أمت التقي وم يذكروا ابن ثوبان وإمنا ذكروا ورقاء وحده : عنه مث أعله بقوله " يف معرفة علماء احلديث

 (.8/805)ولكن صححه أبو قاسم ألام يف فوائده (. 0/313)وخطئوا ابن جوصا يف روايته هذا عن ابن ثوبان 
عن طريق نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد وليس فيه هذه ( 8828:  441)أخرجه ابن املقرئ يف معجمه . 0

 .ذكره السيوطي يف اليزيادات. فال أصل هلا. اليزيادة
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( 8/451)صفهاين يف تاريخ أصفهان وأبو نعيم األ( 8451)وأخرجه أبو عوانة يف مستعرجه 
 .عن إمساعيل بن مسلم املكي

ابن املقرئ يف و الدراوردي حممد بن العيزييز عبدعن ( 8451) أبو عوانة يف مستعرجهوأخرجه   
 .إبراهيم بن إمساعيل بن ةمع ، كالمها عنالقرشي حاجب بن نصر بن حي عن ( 8011)معجمه 

 .عن عبيد اهلل بن موسي( 8/043)وأخرجه ابن عدي يف الكامل يف ترمجة إبراهيم بن إمساعيل 
سليمان أبو و  ،عبد العيزييز بن رفيعو احلسن بن أمت جعفر اجلفوي الدارقطين عن  وكذا أورده

 .، وعبد العيزييز بن حصني، وحبر السقا وم اقف علي من أخرجهالربيع
 .مرفوعا، فذكره وكلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أمت هريرة عن النيب   
  

 .موقوفا هريرة أبي عن يسار، بن عطاءعن  دينار بن عمرو: الوجه الراني 
 . والثوري جريج، ابن عن( 4811) الرزاق عبد أخرجه

أمحد بن عن ( 1132)كذلأ البيزار يف مسنده من طريقه و ( 3132) شيبة أمت ابنأخرجه و 
عن سعيد بن عبد الرمحن ( 842:  10)والرمذي يف علله الكبري  عيينة ابنعبدة ابو موسي الضيب 

 .، كلهم عن سفيان بن عيينةاملعيزومي
 .أيوب عن علية، ابن حدثنا: قال( 3138) يف شيبة أمت ابنأخرجه و 

 .من طريق سليمان ابن أمت داود احلراين( 8/485)وأخرجه اخلطيب يف تارخيه 
 حفصعن  (8/440)والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ( 8/880)البيزار يف مسنده  وأخرجه

 .عن محاد بن سلمة أبو عمر الضرير عمر ابن
 أبو عمر الضرير عمر ابن حفصمن طريق  (8/440)الطحاوي يف شرح معاين اآلثار وأخرجه 

 .عن محاد بن زيد ، كالمهازكريا ابن عديعن ( 314-0/310)والبيهقي يف السنن الكربي 
وم أقف  روح بن القاسم واحلجاج بن احلجاج، وعمرو بن احلارث عنالدارقطين وكذا أورده 

 .علي من أخرجه
 أقيمت إذا" :قال ،موقوفا هريرة أمت عن يسار، بن عطاء عن دينار، بن عمرو عن همكل
 ."املكتوبة إال صالة فال الصالة،

 

 :ينار علي وجهني اختلف عن عمرو بن د :أوجه االختالف 
 . النبي عن هريرة، أبي عن يسار، بن عطاءعن  دينار بن عمرو :الوجه األول 
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  :رواه جم غفري من أصحاب عمرو وهم 

 : اختلف عنه مث  8.، كما تقدمثقة ثبت حجة:  أيوب السختياني (1)
 4(ابدع متقن ثقة) هارون بن ييزيد رواية من ،0(فقيه ثبت ثقة) زيد بن محادعنه  فمرة رفعه ( أ)
 مروك) اليزبرقان بن وداود ،5(فاضل ثقة) السكري محيزة وأبو ،3(ثقة ثبت فاضل) معمر وتابعه .عنه
 هشام بن فتح، من رواية 1(حافي ثقة) علية ابنتابعه  وكذلأ .مرفوعا أيوب عن رووه ،1(األزدي وكذبه

 .هعن 1(ال يعرف عنه كثري) الرمجاين
 8(تصانيف صاحب حافي ثقة) شيبة أمت بن بكر بوأ ، من روايةعلية ابن رة وقفه عنهمو  ( ب)
 ،80(ثبت ثقة) زريع بن وييزيد ،88(ثقة) حسان بن وهشام ،82(متقن حافي ثقة) شعبة رواه وكذلأعنه 
 .موقوفا عمرو عن ،83(ثقة) الثقفي الوهاب وعبد ،84(ثبت ثقة) سعيد بن الوارث وعبد

يستحق الرجحان عنه ملا روامها جم غفري  كما نري أن كال الوجهني:  الوجه الراجح أيوب السختياني
فيغلب الظن أن أيوب السعتياين إما وهم يف الرفع والوقف . من أصحابه الثقات تابع بعضهم بعضا

 .واهلل أعلم. نه ثابت، قد رواه تارة من وجه وتارة من وجه آخرع وإما كال الوجهني

                                                 

 (.4)يف احلديث انظر . 8
 .(4)احلديث تقدم يف . 0
 (.1118:  121)تقريب التهذيب البن حجر . 4
تقريب التهذيب البن )ث به بالبصرة إال أن يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حد. 3

 (.1128: 538، حجر
 (.1431: 582)تقريب التهذيب البن حجر . 5
 (.8115: 881) املرجع السابق. 1
 (.381:  825) املرجع السابق. 1
الثقات ممن م يقع "وذكره السعاوي يف ( 1130:  80/418تاريخ بغداد ط العلمية : انظر )هو من أهل بغداد . 1

 (.  1185:  1/383)حدثنا عنه حممد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، ي غرب : وقال " ب الستةيف الكت
 (.4515:  402) املرجع السابق. 8
 (.0182:  011) املرجع السابق. 82
 (.1018:  510) املرجع السابق. 88
 (.1184:  128) املرجع السابق. 80
 (.3058:  411) املرجع السابق. 84
 (.3018:  411) املرجع السابق. 83
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  8.وهو صدوق، تقدم :  ورقاء بن عمر (2)
 :  سحاقبن إ زكريا (3)

هو من . التابعني صغار عاصروا الذين منو  السادسة الطبقةمن  املكى إسحاق بن زكريا هو
 3.به بأس ال:  النسائى و ، حا  أبو و ، زرعة أبو وقال 4.وثقه اجلماعة 0.رجال الكتب الستة أيضا

 1.ثقة:   الذهيب عندو  5بالقدر رمى ثقة:   حجر ابن عند رتبته 3.به
 : مث اختلف عنه أصحابه 

وعبد  1(صدوق)وأزهر بن القاسم  1(تصانيف له فاضل ثقة)روح بن عبادة  عنه رفعهفمرة  ( أ)
 ةاهد، جواد عام فقيه ثبت ثقة)وعبد اهلل بن املبارك  8(شهري مصنف حافي ثقة)وعبد الرزاق بن مهام 

 . 82(اخلري خصال فيه مجعت ةاهد،
 .88(ثقة ثبت)الضحاك بن خملد  عاصم أبو مرة وقفه عنهو  ( ب)
فهذا ظاهر أن أبو عاصم تفرد به وخالف اجلمهور، فال شأ :  سحاقبن إ ازكريوجه الراجح عن ال

 .أنه وهم فيه والصواب ما رواه اجلمهور عنه مرفوعا
خيطىء وكان . ثقه عابد أثبت الناس يف ثابت وتغري حفظه بأخرةوهو  : سلمة بن مادح (4)

 : اختلف عنه أصحابه مث   80تقدم .يف روايته عن عمرو بن دينار كثرياا 

                                                 

 .(4) احلديثانظر يف . 8
هتذيب الكمال للميزي ، (8320:  4/304)التاريخ الكبري للبعاري ، (5/384)الطبقات الكربي البن سعد . 0
:  085)تقريب التهذيب البن حجر ، (183:  4/401)هتذيب التهذيب البن حجر (. 8882:  8/451)

0202.) 
 (.1222:  1/441)، الثقات البن حبان (0113:  4/584)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.0113:  4/584)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 (.085ص )تقريب التهذيب البن حجر . 5
 (.8138:  8/325) للهذمت الكاشف للذهيب. 1
 (.8810:  088)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.488:  81) املرجع السابق. 1
 (.3213:  453) املرجع السابق. 8
 (.4512:  402) املرجع السابق. 82
 (.0811:  012) املرجع السابق. 88
 .(8)احلديث انظر يف . 80
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  ،8(داود ألمت شيخ أكرب وهو عمي مكثر مأمون ثقة)األزدي  إبراهيم بن مسلم عنه فعهفر  ( أ)
 ابن مؤملو  0(موته قبل بغداد قدم ملا عمره آخر ىف اختلط لكنه ثبت، ثقة)وحجاج بن حممد املصيصي 

 .3(قليال يهم ثقة)السامي  احلجاج بن وإبراهيم 4(احلفي سيء صدوق) البصري إمساعيل ابن
 .5(عام صدوق)أبو عمر الضرير  عمر ابن حفص عنه ووقفه  ( ب)
. يتضح مما تقدم أن مجهور الرواة رووه عنه مرفوعا وكلهم ثقات إال مؤمل:  وجه الراجح عن حمادال

فالصواب يف محاد بن سلمة هو الوجه . وانفرد أبو عمر الضرير يف وقفه وهو صدوق مع أنه م يتابع
 .املرفوع

 : اختلف عنه  مث .1ثقة مدلس، تقدم:  جريج ابن (5)
 ابن من رواية 1(فتغري عمره آخر ىف عمى شهري مصنف حافي قةث) الرزاق عبد رفعهمرة ف  ( أ)
 .عن عمرو، بهعن ابن جريج،  8(ثقة ثبت)خملد  عاصم وكذا أبو عنه، 1يونس بن عمر
 .عبد الرزاق عن عمرو، به عنه وقفهمرة   ( ب)

يف كتب الرجال، ولكنه وهم يف رفعه  يونس بن عمر ابنم أجد ترمجة :  الوجه الراجح عن ابن جريج
وطريق أمت . عن عبد الرزاق ألن الصواب ما رواه عبد الرزاق بنفسه يف مصنفه عن ابن جريج موقوفا

 .فكال الطريقني حمفوا عن ابن جريج. عاصم خملد مرفوعا أيضا حمفوا ألنه ثقة ثبت
 .82، كما تقدمصدوق له أوهام:  مسلم بن محمد (6)
 :  اختلف عنهمث  88.، كما تقدمثقة ثبت فقيه :د حماد بن زي (7)

                                                 

 (.1181:  508)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 (.8845:  854) املرجع السابق. 0
 (.1208:  555) املرجع السابق. 4
 (.810:  11) املرجع السابق. 3
 (.8308:  814) املرجع السابق. 5
 .(8)احلديث انظر يف . 1
 (.3213:  453)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 .م أقف علي ترمجته. 1
 (.0811:  012)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 .(4)يف احلديث انظر . 82
 .(4)انظر يف صفحة . 88
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  8(.قليال يهم ثقة) احلجاج بن إبراهيم رفعه عنهفمرة  ( أ)
أبو عمر الضرير  عمر ابن حفصوتابعه  0(ثقة جليل حيفي) وزكريا ابن عديعنه  وقفهومرة  ( ب)
 .عنه، به 4(عام صدوق)

 .لرجيح بينهما رفعا ووقفااحلديث من محاد بن زيد مضطرب، يصعب ا : الوجه الراجح عن حماد
 محاد عن (احلجاج بن إبراهيم) رواه مث ألوان على زيد بن محاد عن احلديث هذا وروي"وقال ابن عدي 

 زيد بن محاد عن هارون بن ييزيد ورواه .هريرة أمت على أوقفه فإنه نفسه دينار بن عمرو عن زيد بن
 محاد عن عدي بن زكريا ورواه   النيب إىل رفعهي أيوب وكان زيد بن محاد وقال آخره يف ويقول موقوفا
 بني فجمع يضبط وم جازف احلجاج بن وإبراهيم فرفعه دينار بن عمرو عن احلكم بن علي عن زيد بن

قال علي بن احلكم حدث هبذا : قال محاد : قال زكريا ": ه في وقال البيهقي .3عنهما فرفعه احلمادين
وكل  5".فسكت: ال واهلل، قال : بلي، قال : قال  نأ م تكن ترفعهإ: فقال له رجل . عمرو مرة فرفعه

 .روايته هذهذلأ يدل علي أنه اضطرب يف 
 1.، تقدمثقة  : جحادة بن محمد (8)
اختلف  مث 1.أثبت الناس يف عمرو بن دينار، كما تقدمثقة وثبت و  :سفيا  بن عيينة  (9)

 :  اختلف عنه
 يف دداو  أبو طعن حديث بصاح صدوق)فرفعه عنه أبو األشعث أمحد بن املقدام  ( أ)
والعالء بن ، 8(به وثوقه لشدة كتابه يف عما يرجع ال وكان مصنف ثقة)وسعيد بن منصور ، 1(مروءته

  82(لني فيه)هالل بن عمر 
                                                 

 (.810:  11)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 (.0203:  081) املرجع السابق. 0
 (.8308:  814) بقاملرجع السا. 4
 (.4/50) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 3
 (.314-0/310) للبيهقي الكربيالسنن . 5
وال نعلم رول حممد بن جحادة عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، : وقال البيزار . (88)احلديث انظر يف . 1

 (.85/011)مسند البيزار  و بن دينارعن أمت هريرة إال حديثني هذا أحدمها واآلخر خمتلف فيه عن عمر 
 .(8)احلديث انظر يف . 1
 (.882:  15)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.0488:  038) املرجع السابق. 8
 (.5058:  341) املرجع السابق. 82
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وأمحد بن عبدة ابو  8(ثقة حافي صاحب تصانيف)ووقفه عنه أبو بكر بن أمت شيبة  ( ب)
 .4(ثقة)املعيزومي  سعيد بن عبد الرمحنو  0(بالنصب رمي ثقة)موسي الضيب 

احلديث بظاهره حمفوا ثابت من كال الطريقني عن ابن عيينة :  الوجه الراجح عن سفيا  بن عيينة
أخرجه البيهقي يف نعم، كما : ولكن القول قول ابن سفيان  إجابة عن السؤال عنه علي رفعه، فقال 

 موقوفا فذكره سفيان، دثناح: قال منصور بن سعيد عن طريق( 5431:  3/00)معرفة السنن واآلثار 
 .نعم: قال مرفوع؟: لسفيان قلت: آخره يف قال أنه إال

اختلف عنه مث  3.، كما تقدمهو ثقة حافي إال أنه دلس نادرا: سفيا  الروري  (11)
 : أصحابه 

عبد  عنه وتابعه 1(ثقة)إسحاق األزرق  من رواية 5(ثقة)رفعه أمحد بن هاشم بن هبرام  ( أ)
 .عنه1(ضعيف مروك)عمر بن يونس اليمامي  أمحد بن الرزاق من رواية

 .عنه( شهري مصنف حافي قةث)ووقفه عبد الرزاق  ( ب)
يتضح منه أن كال الوجهني حمفوا عن الثوري ألن الرواة فيه من :  وجه الراجح عن سفيا  الروريال

 . الثقات
اختلف عنه  مث  1.احلديث مروك: محمد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمير مكي  (11)

  :أصحابه 
 .عن عمرو، به مرفوعا حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمريبعضهم عن رفعه  ( أ)
فرواه عن ابن عبيد بن عمري عن عمرو عن اليزهري  8(فاضل ثقة)وخالفه زياد بن يونس  ( ب)

 .عن عطاء عن أمت هريرة مرفوعا
                                                 

 (.4515:  402) املرجع السابق. 8
 (.13: 10) املرجع السابق .0
 (.0431:  041) املرجع السابق. 4
 .(8)احلديث انظر يف . 3
 (.5/321)كما قال اخلطيب يف  تاريخ بغداد . 5
 (.481:  823)تقريب التهذيب البن حجر . 1
كذبه أبو حا  وابن صاعد وقال الدارقطين ضعيف وقال مرة مروك وقال ابن عدي حدث عن الثقات مبناكري . 1

 (.141:  8/010لسان املييزان )ونسخ عجائب 
 (.8188:  1/352) البن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال . 1
 (0825:  008)تقريب التهذيب البن حجر  .8
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فرواه عن ابن عبيد بن  8(ال يعرف عنه جرحا وتعديال)وخالفهما فيض بن إسحاق الرقي  ( ت)
 .عن عمرو عن اليزهري عن عطاء عن جابر مرفوعا أيضاعمري 

م اقف علي من أخرج هذه الروايات إال ما أفادنا به :  القول الراجح عن محمد بن عبد اهلل
وذلأ كما يدل عليه رواية زياد بن يونس . من طريقهولكن فيما أري احلديث مضطرب . الدارقطي

ا غلط فاحش من حممد بن عبد اهلل كما أعله وهذ. وفيض بن إسحاق بذكر اليزهري يف اإلسناد
 ."عمري بن عبيد بن اهلل عبد بن حممد إال اليزهري وعطاء دينار، بن عمرو بني يدخل م": الدارقطين 

 .وك احلديث، فال حيتج هبذه الطريقوحممد بن عبد اهلل مر 
 : اختلف عنه أصحابه مث  0.ضعيف هو :إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع  (12)
 غريه كتب من حيدث كان صدوق) الدراوردي حممد بن العيزييز عبد رفعه عنه ( أ)
 ال أنه وأرجو حسنة أحاديث له يروي عدي ابن قال) القرشي حاجب بن نصر بن حي و  4(فيعطىء
 .3(به بأس

 كان ثقة)، وعبيد اهلل بن موسي 1(الثوري يف ضعف ثقة)أسباط بن حممد  عنه 5ووقفه ( ب)
 .عن اليزهري عن عطاء، به 1(يتشيع
 نصر بن حي ذكر ابن حجر يف اللسان بعد ذكر هذا احلديث عن طريق :  وجه الراجح عن إبراهيمال
 إىل اهلل رسول يا قيل فيه زاد أحدا أعلم وال: "وأشار إيل غرابته يف هذه الرواية وقال  القرشي حاجب بن
لول بالغرابة وما زاد فهذا الوجه مع. والداروردي صدوق خيطئ 1."عنه مسلم عن نصر بن حي  إال آخره

حيث أن احلديث  ولكن روايتهما خالف الطريق املشهورة. والوجه اآلخر رواه الثقتان. يف متنه ال يصح
رجح ابن عدي الوجه األول املرفوع .  فلذا هذا مرجوح. روي هبذا السند عن عمرو ليس عن اليزهري

 عبيد غري ورواه عطاء، عن دينار، بن وبعمر  معروف احلديث هذا: "ألنه موافق للطريق املشهورة وقال 
                                                 

 (.388:  1/11 اجلرح والتعديل البن أمت حا  )أدركته وم يقض يل السماع منه :  قال أبو حا  . 8
 (.831:  11)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (3888:  451) املرجع السابق. 4
 ( 814:  1/011) البن حجر لسان املييزان. 3
من طريق عبيد اهلل بن موسي وأورد ( 8/043)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  ابن عدي يف وأخرجه . 5

 .الدارقطين من طريق أسباط بن حممد، كالمها عن إبراهيم بن إمساعيل بن ةمع
 (.402:  81)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.3435:  415) املرجع السابق. 1
 (.1/018)البن حجر ان لسان املييز . 1
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 عن هريرة، أمت عن يسار، بن عطاء عن دينار، بن عمرو عن ةمع، بن إمساعيل بن إبراهيم عن اهلل،
  8"حاجب بن نصر بن حي  عنه رواه. وسلم عليه اهلل صلى النيب

 .  فالوجه املرفوع عنه حمفوا
 : ختلف عنه أصحابه ا مث 0.أفراد له ثقة هو : أبا  بن يزيد العطار  (13)
أمحد بن حممد بن عيسي بن األزهر الربيت من رواية  4(مأمون ثقة) فرفعه عنه مسلم بن إبراهيم ( أ)

 .، بهعنه 5(حافظا صدوقا احلديث كثري كان)حممد بن غالب التمتام و  3(ثقة)البغدادي 
 .ووقفه غريه، كما ذكر الدارقطين، وم أقف علي من أخرجه، به ( ب)
الواضح بأن احلديث حمفوا عنه من الوجه املرفوع ألن الرواة فيه كلهم :  أبا وجه الراجح عن ال

 . فال سبيل إال التوقف باحلكم عليه. والوجه الثاين م اعرف من يرويه. ثقات
1.وهو ثقة ثبت : زياد بن سعد (14)

1.ثقة رمبا وهم وهو : الحسين بن المعلم (15)

1.رمي بالقدر وتغري بأخرةوهو صدوق خيطىء و :  عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبا  (16)

8.كذبوه وهجروه ورمى بالتجسيم:  مقاتل بن سليما  (17)

82.وهو صدوق خيطىء:  معقل بن عبيد اهلل الجزرى (18)

88.صدوقوهو  :  باهليمرزوق أبو بكر ال (19)

8.وهو ضعيف احلديث مع عبادته وفضلهير الحسن بن أبي جعفر الجف (21)

                                                 

 (.8/043) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 8
 (.834:  11)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.1181:  508) املرجع السابق. 4
سري )ثقة : وقال الدارقطين ( 14-5/18تاريخ بغداد )كان ثقة ثبتا حجة يذكر بالصالح والعبادة :قال اخلطيب . 3

 (.328-84/321 ، أعالم النبالء للذهيب
 (.8380:  4/418) للعطيب تاريخ بغداد. 5
 (.0212:  088)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.8402:  811) املرجع السابق. 1
 (.4102:  441) املرجع السابق. 1
 (.1111: 535) املرجع السابق. 8
 (.1181:  532) املرجع السابق. 82
 (.1555:  505) املرجع السابق. 88
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 0ديثاحل ضعيف فقيها وكان : إسماعيل بن مسلم المكي (21)
  4ثقةوهو :  عبد العزيز بن رفيع (22)
 .هو أصال كان  تأكد منم أ:  سليما  أبو الربيع (23)
 3مروكهو :  عمر بن قيس سندل (24)
 5األوهام كثري صدوق فقيههو :  الزنجي خالد بن مسلم (25)
 1عابدا وكان بأخرة اختلط ضعيفهو :  الصباح بن المرنى (26)
 1.ضعيفهو :  الخليل بن مرة (27)
  1.ضعيف ومروك احلديث:  عبد العزيز بن الحصين (28)
  8.اخلطأ كثري صدوق:  مطر ابن طهما  الوراق (29)
 ابن وقال احلديث يف كذبوه لكن العلوم جلمعه باجلامع يعرف:  نوح بن أبي مريم (31)

 82يضع كان املبارك
 88مقبولهو :  المكي صالح بن علي (31)
  80يتشيع كان ثقةهو :  عبيد اهلل بن موسي (32)
 84ثاحلدي مروك:  السقا كنيز بن بحر (33)

                                                                                                                                           

 (.8000:  858) جع السابقاملر . 8
 (.313:  882) املرجع السابق. 0
 (.3285:  451) املرجع السابق. 4
 (.3858:  381) املرجع السابق. 3
 (.1105:  508) املرجع السابق. 5
 (1318:  588) املرجع السابق. 1
 (.8151:  881) املرجع السابق. 1
 (.3121:  5/020)البن حجر لسان املييزان . 1
 (.1188:  543)ب التهذيب البن حجر تقري. 8
 (.1082:  511) املرجع السابق. 82
 (.3138:  320) املرجع السابق. 88
 (.3435:  415) املرجع السابق. 80
 (.10:  03)الضعفاء واملروكون للنسائي . 84
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رواه عدد هائل من الرواة ليس أقل من ثالث وثالثني وفيهم بعض أثبت أصحاب  :قلت 
عمرو كأمثال سفيان بن عيينة وأيوب السعتياين وسفيان الثوري وزكريا بن إسحاق ومحاد بن سلمة وابن 

 .فال شأ أن احلديث حمفوا من هذا الوجه. جريج وغريهم
 0وابن شوذب 8عياش بن عباس القتباين تابعه ،بن دينار وقد توبع عليه عمرو: اجلدير بالذكر   

وله . وال يصح منه إال حديث عياش 3.وليث 4وأبو مالأ األشجعي وأبو الربيع السمان 0شوذب
 عن أبيه، عن حممد بن جعفر شواهد مرفوعا من حديث جابر وابن عمر، كما أورده الدارقطين عن

 يصح ال: "كما قال الدارقطين   ولكنه ال يصح ،عمر ابن عن نافع، عن ذئب، أمت ابنبه وعن  جابر،
 ."جعفر حديث وال ذئب، أمت ابن حديث

 
 .موقوفا هريرة أبي عن يسار، بن عطاءعن  دينار بن عمرو :الوجه الراني 

                                                 

اآلثار  فمرة روي عنه عياش عن أمت سلمة عن أمت هريرة، أخرجه الطحاوي يف شرح معاين( أ: )اختلف عنه . 8
م يرو هذا احلديث عن أمت سلمة إال "وقال ( 1153:  1/011)املعجم الصغري والطرباين يف ( 0811:  8/410)

. عن عياش عن أمت أليم اليزهري عن أمت هريرةابن هليعة  ومرة روي عنه( ب" )نه عبد اهللعياش، وال رواه عنه إال اب
والطحاوي يف شرح ( 1104:  83/018)أمحد يف مسنده  وأخرجه(. 8058: 411)أخرجه ابن املقرئ يف معجمه 

 (.3801:  82/483)مشكل اآلثار 
صدوق يغلط أخرج له مسلم  وابنه عبد اهلل( 5018:  341)التقريب عياش بن عباس القتباين، ثقة كما يف : قلت 

فالوجه األول هو . الوجهوتفردهم فيه حمتمل لوجود املتابعة من هذا (. 4500:  2481)التقريب يف الشواهد كما يف 
ابن هليعة س ء احلفي، وأبو أليم اليزهري م يرو : احملفوا والوجه الثاين من ابن هليعة غري حمفوط وقال شعيب األرنوؤط 

 (.83/018مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط، )عنه غري عياش بن عباس 
(. 8018:  0/054)ين يف مسند الشاميني وذلأ رواية عن حممد بن زياد عن أمت هريرة مرفوعا، أخرجه الطربا. 0

:  421، تقريب التهذيب البن حجر)هذا غريب ألن ابن شوذب م يتابع هبذا السند وهو صدوق عابد : قلت 
 .مع أن هذا الوجه خمالف للطريق املشهورة. وال يقبل التفرد من مثله (.4411

وفيه جعفر بن : قلت (. 132:  042)يف معجمه  وذلأ بروايتهما عن عطاء عن أمت هريرة، أخرجه ابن املقرئ. 4
فاحلديث من . أمحد بن مروان احلليب، ال يعرف عنه جرحا وتعديال وعبد اهلل بن الوليد بن هاشم، م اقف علي ترمجته

 .هذا الوجه غريب
سم ألام يف وأبو قا( 0/314)أخرجه البيهقي يف سنن الكربي ذلأ بروايته عن عطاء بن أمت رباح عن أمت هريرة، . 3
هذا وهم من ليث، جعل مكان عطاء بن : قلت ". إال ركعيت الصبح"وفيه زيادة ( 8132:  0/011" )الفوائد"

هذه اليزيادة ال أصل هلا : "قال البيهقي. واليزيادة فيها مردود. وم يرو بذلأ أحد غريه. يسار، عطاء بن أمت رباح
 ".وحجاج بن نصري وعباد بن كثري ضعيفان
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 :مجع من أصحاب عمرو بن دينار وهم  رواه
ه اختلف عنه يف هذا احلديث وتقدم أن هذا الوجه أيضا حمفوا عنه كوجه:  جريج ابن (1)
 .  املرفوع
وتقدم أن هذا الوجه أيضا حمفوا عنه   اختلف عنه يف هذا احلديث:  الروريسفيا   (2)

 .كوجهه املرفوع
 .اختلف عنه يف هذا احلديث وتقدم أن هذا الوجه ليس حمفوا عنه:  عيينة بنسفيا   (3)
اختلف عنه يف هذا احلديث وتقدم أن هذا الوجه املوقوف أيضا حمفوا :  السختياني أيوب (4)
 .نهع

وتقدم أن هذا الوجه أيضا حمفوا عنه   اختلف عنه يف هذا احلديث:  بن اسحاق كرياز (5)
 .كوجهه املرفوع

روح  مثل ذكر الدارقطين وم أقف من أخرجهكما   موقوفا غريهم أيضا عن عمرو بن دينار رواه:  قلت
مرو بن احلارث وع .م أقف علي ترمجتهواحلجاج بن احلجاج،  8، كما تقدمثقة ثبتبن القاسم وهو 

  4.غرائب له حجة األعالم، أحد: وقال الذهيب  0،حافي فقيه ثقةوهو 
إبراهيم بن وحممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري و ومحاد بن زيد  سلمة بن ادمحأيضا  رواه

موقوفا، ولكن اختلف عنهم رفعا ووقفا والوجه املرفوع أثبت من  أبان العطارإمساعيل بن ةمع و 
 .بن زيد مضطرب حديثه من كال الوجهني تقدم يف الوجه األول، إال أن محاد معظمهم كما
منكر : وهو ضعيف، ضعفه أبو حا  وقال البعاري  سليمان ابن أمت داود احلراين ويرويه

    3.ال حيتج به: احلديث، وقال ابن حبان 
 الكامل يف أعله عدي ابن، ولكن العيزييز عبد بن عمروتوبع عليه عمرو بن دينار، تابعه 

 يرويه وهذا يسار، بن عطاء عن العيزييز، عبد بن عمر حديث من غريب حديث هو": وقال (8/088)
  ."وموقوفا مسندا دينار بن عمرو

 .فاحلديث حمفوا من الوجه املوقوف أيضا
 

                                                 

 (.4)احلديث  انظر يف. 8
 (.5223:  388)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.3848:  0/13)الكاشف للذهيب . 4
 (.4121:  3/852)البن حجر لسان املييزان . 3
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 :والوجه الراجح عن عمرو بن دينار خالصة الدراسة 
الوجهني املرفوع واملوقوف مروي عن  يتضح من دراسة االختالف الطويل أن احلديث من كال

فالوجه األول مروي من الرواة عددهم ليس أقل من . جم غفري من الرواة، منهم الثقات ومنهم الضعفاء
ثالث وثالثني وفيهم بعض أثبت أصحاب عمرو كأمثال سفيان بن عيينة وأيوب السعتياين وسفيان 

فال شأ أن احلديث حمفوا من هذا . وغريهمالثوري وزكريا بن إسحاق ومحاد بن سلمة وابن جريج 
 .الوجه

وأما الوجه الثاين أيضا مروي من مجاعة من الرواة منهم أيوب السعتياين وابن جريج وزكريا بن 
ولكن الرجيح يف رأي الباحث يرجع إيل الوجه املرفوع . فاحلديث من هذا الوجه أيضا قوي. إسحاق

ه، تابعه عليجه املوقوف مع إضافة أن عمرو بن دينار قد توبع لكونه رواية األكثر بكثري بالنسبة للو 
  .وبه قال مجهور احملدثون. ، كما تقدمالقتباىن عباس بن عياش

وكذا رجحه  عندنا أصح املرفوع واحلديث: ( 8/535)يف السنن  الرمذي عيسى أبو قالكما 
 (.842:  10)يف علله الكبري 

 فوجدنا ذلأ، يف األمر حقيقة فطلبنا دينار بن وعمر  عن يرفعه أيوب فكان:  محاد قالو 
 .8فيه عنه روي قد دينار بن عمرو ووجدنا دينار، بن عمرو على يدور إمنا هذا يسار بن عطاء حديث

 من العلم أهل أكثر وعليه أصح، واملرفوع( 123:  4/418)قال البغوي يف شرح السنة و 
 .بعدهم فمن والتابعني الصحابة،

 على مقدمة مرفوعا به عمرو عن رووه الذين اآلخرين الثقات رواية لكن".. :وقال األلباين 
 .ذكرنا كما األخرل الطريق هلا شهد وقد السيما، اتفاقا مقبولة وهى زيادة معهم ألن أوقفوه الذين رواية
 .0"مرفوعا عمر ابن حديث من شاهد وله

 ولكن ووقفه رفعه يف ناردي بن عمرو على اختلف وقد صحيح إسناده: قال حسني سليم أسد 
 .4مقبولة الثقة وزيادة زيادة والرفع ثقة رفعه من

                                                 

 (.82/483)شرح مشكل األثار للطحاوي . 8
وال : "ه ، حديث ابن عمر غري ثابت، فقد ذكره الدارقطين وأعله بقول(381:  0/011) لأللباين إرواء الغليل. 0

 ".، وال حديث جعفر(عن نافع عن ابن عمر)يصح حديث ابن أمت ذئب 
 (.8388:  0/828) بتحقيق حسني سليم أسد سنن الدارمي. 4
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البحث  سرد بعد م يرجح أيا منهما لدارقطينمث ا. 8أصح املوقوف ذهب إيل أن زرعة أبو ولكن
 .رجحانه إيل الرفعمن كالمه الطويل ولكن يفهم 

 

 :الحكم علي الحديث  
ه مرفوع يف حقيقة األمر، ألن الرفع زيادة وزيادة  أناحلديث من كال الوجهني صحيح اإلسناد إال

:  عليه فقال األلباين يف تعليقه ".حسن حديث":  الرمذيعليه  وقد حكم. الثقة مقبول عند اجلمهور
 عن طريقني من( 0/450) وأمحد الطحاول أخرجه هريرة أىب عن أخرل طريق وله ،صحيح هوبل "

 الرمذل تصحيح عدم ولعل....مرفوعا هريرة أىب عن اليزهرل أليم أىب عن القتباىن عباس بن عياش
  0.عليه موقوفا هريرة أىب عن عطاء عن عمرو عن رواه الثقات بعض أن أجل من للحديث

                                                 

 (.424:  0/811)علل احلديث البن أمت حا  . 8
 (.381:  0/011) لأللباين إرواء الغليل. 0
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أفطر : وسئل عن حديث عطاء بن أمت رباح، عن أمت هريرة، قال رسول اهلل  : (19)الحديث 
 .احلاجم واحملجوم

على عطاء، فرواه رباح بن أمت معروف، وعمر بن قيس، وحممد بن عبد  اختلف فيه  :فقال الدارقطني 
 ...اهلل األنصاري، من رواية أمت حا  الرازي عنه، عن ابن جريج، كلهم عن عطاء، عن أمت هريرة مرفوعا

واختلف عن عمرو بن دينار، فرواه يوسف بن حبر، عن أمت النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن 
بالقاحة وهو  احتجم رسول اهلل : عن رجل، عن أمت هريرة، ورفعه، ومتنه، قال عمرو، عن عطاء،

 .صائم فغشي عليه، فنهى يومئذ أن حيتجم الصائم
عن شعبة، عن عمرو، عن عطاء، عن رجل، عن أمت هريرة، أفطر : وقال النضر بن إمساعيل، وغندر

 .احلاجم واحملجوم موقوفا

8أخل ...يؤثر عن أمت هريرة موقوفا: عمرو، قالعن ابن جريج، عن :  وقال أبو عاصم
 

 .والقول قول من وقفه على أمت هريرة، ألهنم أثبات حفاا، وأن من رفعه ليسوا مبنيزلتهم إال باالتفاق...
 

 : الوقفو  رفعالاالختالف في : نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 :ن رجل، عن أبي هريرة مرفوعا عمرو، عن عطاء، ع :الوجه األول 

يوسف بن حبر، عن أمت النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن عمرو، أورده الدارقطين عن 
 .مرفوعا عن عطاء، عن رجل، عن أمت هريرة

 

 :عمرو، عن عطاء، عن رجل، عن أبي هريرة موقوفا : الوجه الراني 

 .عن شعبة عن بن عمرو، به من طريق حجاج( 4813)أخرجه النسائي يف السنن الكربي 

 . عن طريق روح عن شعبة عن عمرو، به( 0/430)أخرجه العقيلي يف الضعفاء الكبري و 
عن شعبة، عن عمرو، عن عطاء، عن رجل، : النضر بن إمساعيل، وغندرأورده الدارقطين عن 

 .موقوفا عن أمت هريرة
 

 
                                                 

 (.0858:  88/825)علل الدارقطين . 8
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 .يؤثر عن أبي هريرة: عن عمرو، قال: الوجه الرالث 

 .يؤثر عن أمت هريرة موقوفا: عن ابن جريج، عن عمرو، قالقال  عاصم ابن أأالدارقطين بأورده 
 

 .علي وجوه بن دينار عمرو عن اختلف: دراسة االختالف 

 .عمرو، عن عطاء، عن رجل، عن أبي هريرة مرفوعا :الوجه األول 

 :مث اختلف عنه  8.، تقدموهو ثقة بإمجاع احملدثنيبن احلجاج شعبة رواه 

عمرو، عن عطاء، عن رجل، عن أمت هريرة  عن هاشم بن القاسم بن مسلم الليثى رفعه عنه ( أ)
 .مرفوعا
ثقة  وغندر 0(ليس بالقوي) النضر بن إمساعيلشعبة أربعة من أصحابه وهم  ووقفه عن ( ب)
عمرو،  عن 5(ثقة فاضل له تصانيف) وروح 3(ثقة فاضل) وحجاج 4(صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة)

 .وقوفان رجل، عن أمت هريرة معن عطاء، ع

 1وهو من صغار التابعني ومن رجال الكتب الستة،الوجه األول رواه هاشم :  الوجه الراجح عن شعبة
تفتعر  ،احلافي ، ثقة صاحب سنة:  الذهيب وعند  1.ثقة ثبت:  رتبته عند ابن حجر  و 1وثقه اجلماعة
رواه عنه أيضا وهو يوسف بن حبر بن عبد الرمحن مث تفرد به من فهو ثقة ولكنه تفرد به،  8.به بغداد

ليس بالقوي رفع أحاديث وأتى عن الثقات : قال عنه ابن عدي  .التميمي األطرابلسي قاضي محص

                                                 

 (.8) احلديث ر يفانظ. 8
:  518 التقريب)، (إمام مسجد الكوفة )  النضر بن إمساعيل بن حازم البجلى ، أبو املغرية الكوىف القاص. 0

:  4/58 اجملروحني البن حبان  )فحش خطؤه و كثر ومهه ، فاستحق الرك : وقال  قال ابن حبان ( 1842
8828). 

 .(5111:  310التقريب )املعروف بغندر حممد بن جعفر اهلذىل موالهم ، أبو عبد اهلل البصرل ، . 4
 .(8841:  854التقريب ) حجاج بن املنهال األمناطى، أبو حممد السلمى وقيل الربساىن، موالهم، البصرل .3
 (.8810:  088التقريب )روح بن عبادة بن العالء بن حسان بن عمرو بن مرثد القيسى، أبو حممد البصرل . 5
 (.1532:  42/842)لكمال للميزي هتذيب ا: انظر ترمجته يف . 1
 (331:  8/825)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.1051:  512)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.5848:  0/440)الكاشف للذهيب . 8
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 0.ليس حديثه باملتني عندهم، له أشياء ال يتابع عليها: ضعفه الدارقطين وقال احلاكم  8.باملناكري
فهذا  .ألنه خالف الثقات عن شيعهه مناكري  وهذا من ديث ورفعهيوسف بن حبر يف هذا احلفرمبا وهم 
 .شاذ ملعالفة الثقاتالوجه 
. ه توبعلثقات إال النضر بن إمساعيل ولكنمن االوجه الثاين رواه أربعة من أصحاب شعبة وكلهم و 

أي " هذه الرواية أويل: "وقال العقيلي أيضا . فهذا الوجه هو احملفوا عن شعبة عن عمرو موقوفا
من وجه آخر ( 4815" )الكربل"ويثبته أيضا ما أخرجه النسائي يف  4.املوقوف أويل يف هذا احلديث

: وصوبه الدارقطين بقوله  .فذكر دوهش، عن أمت صا ، عن أمت هريرة، األعم رواه ،عن أمت هريرة موقوفا
 ".سوا مبنيزلتهم إال باالتفاقوالقول قول من وقفه على أمت هريرة، ألهنم أثبات حفاا، وأن من رفعه لي"

هذا الوجه املرفوع غري ثابت من رواية شعبة عن عمرو ألن الراوي هاشم انفرد بروايته مرفوعا :  قلت
.وخالف اجلمهور فهو شاذ مرجوح

  

 

 .عمرو، عن عطاء، عن رجل، عن أبي هريرة موقوفا :الوجه الراني 

 دراسة يف كما تقدم  من هذا الوجه م يثبتاحلديث لكن و . شعبة وهو ثقة كما تقدم رواه
 .الوجه األول
 

 .يؤثر عن أبي هريرة: رو، قالعم :الوجه الرالث 

  3.ابن جريج وهو ثقة مدلس كما سبق رواه

شاذ  فهذا الوجه. وليس له متابعة وم أقف علي من أخرجه. وهو ثقة مدلس جريجرواه ابن  :قلت 
 .مرجوح

 
 
 
 

                                                 

 (.0211:  1/582) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 8
 (.8151:  3/310)مييزان االعتدال للذهيب . 0
 (.0/430) للبعاري ريالضعفاء الكب. 4
 .(8) احلديث انظر يف. 3
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 : ن عمروع خالصة االختالف والوجه الراجح

هو الراجح يف هذا  (عمرو، عن عطاء، عن رجل، عن أمت هريرة موقوفا) الوجه الثاين املوقوف
 .، ألنه مروي عن شعبة من أصح روايته وصوبه العقيلي والدارقطيناحلديث عن عمرو بن دينار

 .معلول بالغرابة والشذوذ املرسل لثالثاألول املرفوع وا الوجهوأما 
 

 : الحكم علي الحديث

ولكنه صحيح لغريه . احلديث من الوجه الراجح ضعيف اإلسناد جلهالة من رواه عن أمت هريرة
 حكم عليهوغريه و ( 1111) يف مسنده أخرجه أمحد ،وقد جاء احلديث من طرق عديدة عن أمت هريرة

أخرجه ابن حبان  ،وله شواهد صحيحة من حديث رافع بن خديج 8.شعيب أرنؤوط صحيح لغريه
من و وصححه ( 4544، 4543)شداد بن أوس، أخرجه ابن حبان من حديث صححه و و ( 4545)

وصححه ونقل ( 4540)ثوبان موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أخرجه ابن حبان  حديث
مها أصح شيء : عن البعاري أنه قال يف حديث شداد وثوبان( 8/410" )العلل الكبري"الرمذي يف 
 .يف الباب

  

                                                 

 (.1111:  83/414)مسند أمحد ت شعيب أرنؤوط . 8
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 هريرة، أمت عن املعيزومي، هشام بن العاص بن حي  بن هشام حديث عن وسئل:  (21)الحديث 
 .به أحق فهو مفلس عند بعينه متاعه وجد رجل أميا : النيب عن
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 النيب عن ،هريرة أمت عن حي ، بن هشام عن دينار، بن عمرو عن السعتياين، وأيوب عيينة، ابن فرواه
. 

 .موقوفا هريرة أمت عن يسمه، م رجل عن عمرو، عن رواه هشيم، وخالفهما
 .موقوفا دينار، بن عمرو عن رواه شعبة، وخالفه
 . النيب إىل رفعه هريرة أمت عن دينار، بن عمرو عن ورقاء، وحدثين شعبة قال
 بن زكريا وقال هريرة، أمت عن عمار، أمت عن دينار، بن عمرو عن: فقال ورقاء، عن شبابة، ورواه

 8.اخل.....موقوفا هريرة أمت عن سفيان، أمت موىل سعيد عن عمرو، عن: إسحاق
 

 : الوقفو  الرفعالختالف في ا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 : النبي عن هريرة، أبي عن يحيى، بن هشام عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
: قال( 85814) ويف. أيوب عن معمر، أخربنا: قال( 85810)يف مصنفه  الرزاق عبد أخرجه

 . عيينة ابن أخربنا: قال( 85813) ويف. مسلم بن حممد أخربنا
: قال( 1482) يف مسنده وأمحد. سفيان حدثنا: قال (8245)يف مسنده  احلميديأخرجه و 
 .عن سفيان (38و 40)ييز الباغندي يف مسند عمر بن عبد العيز و  سفيان حدثنا

 أيوب عن معمر، أخربنا الرزاق، عبد أخربنا: قال( 8338)يف مسنده  محيد بن عبدأخرجه و 
( 8818:  4/118)وابن أمت حا  يف العلل  أيوب عن (5241)يف صحيحه  حبان ابنمن طريقه و 

 .عن أيوب( 88050)، والبيهقي يف الكربي (0821)عن سفيان والدارقطين يف سننه 
 دينار، بن عمرو عن( عيينة بن وسفيان الطائفى، مسلم بن وحممد السعتياىن، أيوب) الثتهمث

 .فذكره املعيزومي، حي  بن هشام أخربين: قال
 .موقوفا هريرة أبي عن يسمه، لم رجل عن عمرو،: الوجه الراني 

                                                 

 (.0888:  88/811)علل الدارقطين . 8
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 عمن دينار، بن عمرو عن هشيم، حدثنا: قال( 02821) يف مصنفه شيبة أمت ابن أخرجه
 ."سواه ممن به أحق فهو أفلس، قد رجل عند ماله عني وجد من" : قال هريرة، أمت عن حدثه،

 

 .موقوفا هريرة أبي عن دينار، بن عمرو: الوجه الرالث 
القواريري حدثنا محاد  عبيد اهلل بن عمرقال حدثنا ( 813)أخرجه علي بن اجلعد يف مسنده 

 .بن زيد عن عمرو بن دينار، به
 الربيع عن وحدثنا زرعة أبا ومسعت: وقال  (8818:  4/112)يف العلل  أمت حا  أخرجه ابنو 

 .دوه ، بههريرة أمت عن دينار، بن عمرو عن شعبة، عن حي ، بن
 

 .موقوفا هريرة أبي عن عمار، أبي عن دينار، بن عمرو :الوجه الرابع 
 .من أخرجه م اقف عليالدارقطين من طريق ورقاء من رواية شعبة عنه و  أورده

 

 .رفعه هريرة أبي عن دينار، بن عمرو:  الوجه الخامس
حدثنا أمحد بن إبراهيم، نا أبو داود، نا شعبة، قال ( 814)أخرجه علي بن اجلعد يف مسنده 

 .عن عمرو بن دينار، عن أمت هريرة
 .م اقف علي من أخرجهالدارقطين من طريق ورقاء من رواية شبابة عنه و  وأورده

 

 .موقوفا هريرة أبي عن سفيا ، أبي مولى سعيد عن عمرو،: س لسادالوجه ا

 الدارقطين من طريق زكريا بن إسحاق، به أورده
 

 . النبي عن هريرة، أبي عن يسار، بن عطاء عن دينار، بن عمرو :الوجه السابع 
 .، بهالسمان الربيع أبو سعيد بن أشعثمن طريق ( 1131)أخرجه البيزار يف مسنده 

 

 : اختلف عن عمرو علي أوجه : االختالف دراسة 
 : النبي عن هريرة، أبي عن يحيى، بن هشام عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 

 : بن دينار رواه عن عمرو
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   8.هو ثقة وأثبت الناس يف عمرو، تقدم:  عيينة بن سفيا  (8)
  0.هو ثقة ثبت حجة، تقدم:  السختيانى أيوب (0)
 4.، تقدموق له أوهامصدهو :  الطائفى مسلم بن محمد (4)
مث تابعه أيوب السعتياين . رواه سفيان بن عيينة، وهو أثبت الناس يف عمرو كما هو معلوم:  قلت

 .فاحلديث من هذا الوجه حمفوا ال شأ. وحممد بن مسلم ويشد بعضهم بعضا
  

 .موقوفا هريرة أبي عن يسمه، لم رجل عن عمرو،: الوجه الراني 
 3.، تقدماخلفى اإلرسال و التدليس كثري ثبت قةوهو ث بشري بن هشيم رواه

مث م يصرح بالتحديث عن عمرو وهو . هشيم بن بشري ثقة كثري التدليس وانفرد هبذه الرواية : قلت
 .فهذا الوجه ال حيتج به وبالتايل مرجوح. مدلس وم يسم من هو بني عمرو بن دينار وأمت هريرة

  

 .موقوفا هريرة بيأ عن دينار، بن عمرو: الوجه الرالث 
 :رواه عن عمرو بن دينار 

 5.تقدم كما  هو ثقة بإمجاع احملدثني:  بن الحجاج شعبة (8)
  1.تقدم، ثقة ثبت : حماد بن زيد (0)
إال أن  فاحلديث حمفوا بظاهر سنده. وتابعه محاد بن زيدشعبة وهو ثقة بإمجاع احملدثني رواه  : قلت

 :هريرة، كما قال ابن أمت حا  بعد ذكر هذا السند  فيه انقطاع وسقط فيه الواسطة بني عمرو وأمت
. يدل علي ذلأ أيضا -تقدم آنفا-وسياق السند املرفوع 1."شعبة به قصر: يقول زرعة أبا فسمعت"

 .فاحلديث من هذا الوجه شاذ مرجوح

                                                 

 (.8)احلديث انظر يف . 8
 (.4)احلديث انظر يف . 0
 (.4) احلديثانظر يف . 4
 (.8)انظر يف احلديث . 3
 (.8)احلديث انظر يف . 5
 (.4) احلديث انظر يف. 1
 (8818:  4/118)علل ابن أمت حا  . 1
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 .موقوفا هريرة أبي عن عمار، أبي عن دينار، بن عمرو: الوجه الرابع 
 :مث اختلف عليه  8.قدمورقاء وهو صدوق كما ت رواه

 .موقوفا هريرة أمت عن عمار، أمت عن دينار، بن عمرو عنمرة رواه عنه شعبة ف ( أ)

 .مرفوعا هريرة أمت عن دينار، بن عمرو عنومرة رواه عنه شبابة  ( ب)
 شعبة بن احلجاج هو ثقة حافي متقن كما تقدم ومن أقران ورقاء وشبابة هو:  وجه الراجح عن ورقاءال
 ال:  حا  أبو قال صدوق، مرجىء:  وقال الذهيب عنه  0كما قال ابن حجر باإلرجاء رمى حافي ثقة
 4.به حيتج

فالراجح بينهما هو شعبة ال شأ، مع أن شعبة قد وهم يف تسمية شيخ عمرو حيث مساه أبا 
فاحلديث . عمار وليس هو كما ثبت من الطرق األخري وشبابة أسقط الواسطة بني عمرو وأمت هريرة

 .الوجهني مرجوح من كال
. هو صدوق وم يصح عنه هذه الرواية لكوهنا معلولة بالوهم والغرابة من كال الطريقنيورقاء :  قلت

 .فليس هذا الوجه مبحفوا
 

 .مرفوعا هريرة أبي عن دينار، بن عمرو:  الوجه الخامس
قدم يف ولكن احلديث عنه من هذا الوجه شاذ كما ت 3.ورقاء وهو صدوق كما تقدمأيضا  رواه

 .دراسة الوجه الرابع
 

 .موقوفا هريرة أبي عن سفيا ، أبي مولى سعيد عن عمرو، :الوجه السادس 

 5.بالقدر رمى ثقة وهو املكىزكريا بن إسحاق  رواه
وقد خالف بوقفه اجلمهور من هم أثبت منه، مث هو قد  . زكريا بن إسحاق املكي ثقة وم يتابع:  قلت

سعيد مويل أمت سفيان وسعيد هذا م أجد ترمجته يف كتب الرجال وليس هو  ذكر بني عمرو وأمت هريرة،

                                                 

 (.4)احلديث انظر يف .  8
 (.0144:  014)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.0008:  8/311)الكاشف للذهيب . 4
 (.4)احلديث انظر يف .  3
 (81)انظر يف احلديث . 5
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فاحلديث من هذا الوجه شاذ . فال بد من الوهم فيه إما من زكريا وإما ممن دونه. من شيوخ عمرو
 .مرجوح

 

 . النبي عن هريرة، أبي عن يسار، بن عطاء عن دينار، بن عمرو: الوجه السابع 
  8.وهو ضعيف، كما تقدم السمان الربيع أبو سعيد بن أشعث رواه

 هذا: "يف اإلسناد كما أعله البيزار وقال " عطاء بن يسار"أشعث ضعيف ووهم فيه بذكر :  قلت
 أمت عن يسار، بن عطاء عن عمرو، عن رواه إذ احلديث لني وهو سعيد، بن أشعث فيه أخطأ احلديث
 النيب عن هريرة، أمت عن حي ، بن هشام عن دينار، بن عمرو عن عيينة ابن رواه ما والصواب هريرة
 .فهذا الوجه منكر مردود 0.وسلم عليه اهلل صلى

 

 :  عن عمرو بن دينار خالصة الدراسة والوجه الراجح
هو  ( النيب عن هريرة، أمت عن حي ، بن هشام عن دينار، بن عمرو)املرفوع  الوجه األول

 . روي عن سفيان وتابعه شعبة وحممد بن مسلمالوجه الراجح يف هذا احلديث عن عمرو ألن م
وأما الوجه الثاين معلول بالغرابة والتدليس والوجه الثالث معلول بالوهم وعدم ضبط الراوي 

 .لإلسناد
 .بالغرابة والشذوذ والوجه السابع منكر مردودالوجه الرابع واخلامس والسادس معلول أما و 
 

 :الحكم علي الحديث 
 فقد املعيزومي، حي  بن شامضعيف هل إسناد وهذا لغريه اجح صحيحاحلديث من وجهه الر 

من  ابن عيينةمث الدارقطين نقل يف العلل عن  4."التقريب" يف كما حاله مستور وهو ماجه، ابن له خرج
فهذا  ."أظن أن هشام بن حي  مسع هذا احلديث من أمت بكر بن عبد الرمحن، ألنه ابن عمه":  قوله

متابعات متوفرة  إال أن له. االنقطاع هريرة مباشرة بل بواسطة فوقع يسمع من أمتيدل علي أنه م 

                                                 

 (.3)احلديث انظر يف . 8
 (.018/ 85)مسند البيزار . 0
 (.80/450)، مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط (1421:  514) تقريب التهذيب البن حجر .4
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وبه  8.وشواهد من حديث ابن عباس وابن عمر وغريهم بألفاظه ومبعناه من طرق شيت عن أمت هريرة 
 .ينجرب إيل الصحيح لغريه

                                                 

 (.8330:  5/011)إرواء الغليل : انظر للتفصيل . 8
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 أمت عن وقاص، أمت بن سعد بن عمر بن حفص بن بكر أمت حديث عن وسئل : (21)الحديث 
 .األخرل على رجليه إحدل يثين مث الرجل، يستلقي أن ، اهلل رسول هنى: قال هريرة،
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه :الدارقطني  فقال
 .هريرة أمت عن حفص، بن بكر أمت عن دينار، بن عمرو عن السمان، الربيع وأبو القاسم، بن روح فرواه

 8رجاب بن عمرو عن فرواه الطائفي، مسلم بن حممد وخالفهم
 .دينار بن عمرو عن ثابت، بن حممد وأرسله

 0.حفص بن بكر أمت حديث والصحيح
 

 : الوصل واارسال الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .مرفوعا هريرة أبي عن حفص، بن بكر أبي عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 شرح يف الطحاويو  (5553)وابن حبان يف صحيحه ( 0120)الطرباين يف األوسط أخرجه 

 يثين أن هنى  أنه": ولفظه. اإلسناد هبذا عن عمرو، القاسم بن روح عن (1112) اآلثار معاين
 ."األخرل على رجليه إحدل الرجل

 

 .مرفوعا جابر نع بن دينار عمرو : الوجه الراني 
واخلطيب يف تاريخ بغداد ط  (8803 : 0/828)املعلصيات أخرجه أبو طاهر املعلص يف 

 .، بنحوهجابر عن دينار، بن عمرو عن الطائفي، مسلم بن حممد عن طريق (0513)العلمية 
 

 .مرسال دينار بن عمرو: الوجه الرالث 
 .حممد بن ثابت وم اقف علي من أخرجهأورده الدارقطين من طريق 

 

 :مرو عنه علي أوجه اختلف أصحاب ع: دراسة االختالف 

                                                 

 .تصحيف ال شأ والصحيح أن يكون عمرو عن جابر فيه: قلت . 8
 (.0051:  88/043)علل الدارقطين  . 0
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 .هريرة أبي عن حفص، بن بكر أبي عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 :رواه عن عمرو بن دينار 

  8.، تقدم ذكرهحافيثقة هو :  روح بن القاسم (8)

  4ضعيف:  وعند الذهيب 0 ابن حجرعند  مروك هو:  أبو الربيع السما  (0)
. أبو الربيع السمان إال أنه ضعفه احملدثون كما تقدم وتابعه روح بن القاسم هو ثقة حافيرواه :   قلت

: لكن احلديث من هذا الوجه من مسند أمت هريرة حمفوا إن شاء وبه قال الدارقطين . فمتابعته ال تعترب
 3."وهذا إسناد صحيح على شرط الشيعني: "وقال األلباين ". حفص بن بكر أمت حديث والصحيح"
 

 .جابر نار عبن دين عمرو : الوجه الراني 
  5.، تقدم ذكرهصدوق له أوهاموهو  الطائفي مسلم بن حممد رواه

لكن تابعه و  وجعل احلديث من مسند جابر حممد بن مسلم الطائفي وهو صدوق له أوهام، رواه:  قلت
 يف واالحتباء الصماء، اشتمال عن هنى: "مرفوعا وفيه  جابر عن اليزبري أمت عنالليث من وجه آخر 

يف  أخرجه مسلم" ظهره على مستلق وهو األخرل على رجليه إحدل الرجل يرفع وأن واحد، ثوب
 .فاحلديث من هذا أيضا حمفوا ان شاء اهلل ألن عمرو قد مسع عن جابر (.0288 – 10) صحيحه

 فال ظهره على أحدكم استلقى إذا" : مرفوعاكما روي  وحديث جابر روي من طرق خمتلفة
 اشتمال عن هنى"ويف رواية  (0111) يف سننه الرمذي أخرجه "األخرل على رجليه إحدل يضع

" ظهره على مستلق وهو األخرل على رجليه إحدل الرجل يرفع وأن واحد ثوب يف واالحتباء الصماء
 يف سننه والرمذي (3115) يف سننه أبوداودو  كما تقدم( 0288-10/14/13) أخرجه مسلم

ومسند أمت يعلي ( 8800) اآلثار معاين شرح يف والطحاوي( 83112) يف مسنده وأمحد( 0111)
 .بألفاا متقاربة( 83811) وأمحد( 4028)والبيهقي ( 1115)ومسند أمت عوانة ( 0012)

 

                                                 

 .(4)احلديث انظر يف . 8
 (.504:  884)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.348:  8/050)اشف للذهيب الك. 4
 (.4/055)لأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة . 3
 .(4)انظر يف احلديث . 5
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 .مرسال دينار بن عمرو : الوجه الرالث
 أتباع كبار منمن الطبقة السابعة  البصرل البناىن أسلم بن ثابت بن حممدحممد بن ثابت وهو 

 منكر به حيتج وال حديثه يكتب: وقال أبو حا   4نظر فيه:  البعارل قالو  0احملدثني ركهت 8.التابعني
 عامتها أذكرها م مما غريها مع األحاديث وهذه: قال مث أحاديث عدي بن أمحد أبو له ورول 3احلديث

 الحتجاجا جيوز الآخر  ثابت كأنه حديثه من ليس ما أبيه عن يروي : حبان ابن قال، 5عليه يتابع ال مما
  1ضعيف:  حجر ابن عند رتبتهو  1.قلته على عنه الرواية وال به الحتجاجا

 .فال شأ أنه ال يعتد به. حممد بن ثابت البناين هو ضعيف ومروك عند احملدثني وليس متابع:  قلت
 

 :  عن عمرو بن دينار خالصة الدراسة والوجه الراجح
 أمت عن حفص، بن بكر أمت عن ر،دينا بن عمرو)الوجه األول املرفوع من مسند أمت هريرة 

. هو ثقة حافيهو الوجه الراجح يف هذا احلديث عن عمرو ألنه مروي عن روح بن القاسم  (هريرة
 . ورجحه الدارقطين أيضا

حممد بن مسلم الطائفي  املرفوع من مسند جابر أيضا حمفوا ألنه مروي عن الوجه الثاينوأما 
عن عمرو إن فهو أيضا حمفوا  .وجه آخر ما ييزيل الشأ عنه إال أنه متابع من وهو صدوق له أوهام،

 .شاء اهلل
 .وأما الوجه الثالث منكر مردود

 
                                                 

هتذيب ، (188:  3/430)هتذيب الكمال للميزي ، (824:  8/52)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 8
 .(5111:  312)تقريب التهذيب البن حجر ، (823:  8/10)التهذيب البن حجر 

:  3/48)، الضعفاء للعقيلي (421:  030) اجلرح والتعديل البن أمت حا  سؤاالت اآلجري أبا داود يف . 0
:   1/484)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ، (8024:  1/081)اجلرح والتعديل البن أمت حا  ، (8511
8141.) 

 (.8/52)التاريخ الكبري للبعاري . 4
 (1/081) البن أمت حات أمت حا  اجلرح والتعديل البن . 3
 (.1/485)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 5
 (.801:  0/050)اجملروحني البن حبان . 1
 (.312ص)تقريب التهذيب البن حجر . 1
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 :   الحكم علي الحديث 
وحسن إسناده شعيب  8احلديث من وجهه الراجح املرفوع صحيح، وقد صرح به األلباين

 . والوجه الثاين عن عمرو عن جابر أيضا صحيح. 0أرنؤوط
 ،( 315) البعاري عند املازين األنصاري زيد بن اهلل عبد حديث عارضه احلديثمنت ولكن 

 يف مستلقيا  النيب رأل أنه: البعاري عند ولفظه ،( 81342) أمحدو  ،( 15( )0822) ومسلم
 .األخرل على رجليه إحدل واضعا املسجد

 أن خيشى يثح حيمل النهي أن: "توجيها له وقال  (8/514)" الفتح" يف احلافي ذكر وقد:  تقل
  4."ذلأ يؤمن حيث واجلواز العورة، تبدو

  

                                                 

 (.1/808)التعليقات احلسان علي صحيح بن حبان لأللباين . 8
 (.80/415)صحيح بن حبان بتحقيق شعيب األرنؤوط . 0
 (.81/318)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط  : للتفصيل  انظر. 4
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  أبي سعيد الخدري مسند مروياته من

 أعجل، إذا:  قال ، النيب عن سعيد، أمت عن عياض، بن عروة حديث عن وسئل : (22)الحديث 
 .عليه غسل فال قحط أو

 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 .سعيد أمت عن عياض، بن عروة عن دينار، بن عمرو نع عيينة، ابن فرواه
 .عياض بن اهلل عبيد عن دينار، بن عمرو عن فرواه إسحاق، بن زكريا وخالفه
 .عياض أمت بن اهلل عبيد عن دينار، بن عمرو عن: جريج ابن وقال
 .اخليار بن اهلل عبيد عن عمرو، عن: شعبة وقال

 اهلل عبيد أخي بن اخليار بن عدي ابن وهو عياض، بن وةعر  عن عمرو، عن: عيينة ابن قول والصحيح
 8.اخليار بن عدي بن
 

 : بغيره  أو أكرر إبدال راو الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .مرفوعا سعيد أبي عن عياض، بن عروة عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
أخرجه الطحاوي يف شرح و  عباد، ابن من طريق (8132)مسنده أخرجه علي بن اجلعد يف 

 عن دينار، بن عمرو ثنا: قال سفيان، كالمها عن ،من طريق إبراهيم بن بشار (482) معاين اآلثار
: قال"ولفظه . فذكر دوه إال أن إبراهيم وقفه وم يصرح بالرفع اخلدري، سعيد أمت عن عياض، بن عروة
 ،واهلل ال:  فقالوا اغتسل؟ إن أرأيتم ،املاء من املاء ،تقولون كما األمر أنيزلوا: األنصار من إلخواين قلت
 . "ورسوله اهلل قضى مما حرج نفسأ يف يكون ال ح 

 

 .عن أبي سعيد موقوفا عياض بن اهلل عبيد عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 عمرو، عن إسحاق بن زكريامن طريق روح عن ( 8138)أخرجه علي بن اجلعد يف مسنده 

 .، بهعياض بن اهلل عبيد عن
 

                                                 

 (.0011:  88/082)علل الدارقطين . 8
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 بن زيد عن يسار، بن عطاء عن عياض أبي بن اهلل عبيد عن دينار، بن عمرو عن: الوجه الرالث 
 .موقوفا خالد

 عن دينار، بن عمرو عن جريج، ابن من طريقه عن( 811)يف املصنف أخرجه عبد الرزاق 
  سا سألت: قال"ولفظه . ، فذكر دوهخالد بن زيد عن يسار، بن عطاء عن عياض، أمت بن اهلل عبد
 ."املاء من املاء: قال منهم فكل علي، منهم األولني املهاجرين من

 

 .سعيد موقوفا عن أبي الخيار بن اهلل عبيد عن عمرو، عن: الوجه الرابع 
 بن اهلل عبيد عن دينار، بن عمرو نا شعبة،عن ( 8148)أخرجه علي بن اجلعد يف مسنده 

. ، فذكر دوهسعيد أبو فقال فيه، شدد كأنه رجل فتكلم ذاك اخلدري سعيد أمت عند ذكروا:  قال اخليار
 ."عليه غسل ال سعيد أمت قول يعين ، اهلل رسول قول من حرج قلبأ يف يكون ال ح "ولفظه 

 
النبي  عمرو بن دينار، أ  أبا صالح الزياا، أخبره، عن رجل، ينسبه عمرو، أ : الوجه الخامس

 
. عمرو، به أخربين: قال جريج، ابن من طريقه عن( 810)يف املصنف أخرجه عبد الرزاق 

نادل رجال من األنصار فعرج إليه فانطلقا قبل قباء فمرا مبرية فاغتسل األنصاري، فسأله النيب ": ولفظه 
أحدكم أو أكسل فإمنا إذا أقحط » :دعوتين وأنا على امرأيت، فقال النيب : صلى اهلل عليه وسلم فقال

 ".«يكفي منه الوضوء
 

  :أوجه  صحاب عمرو بن دينار عنه علياختلف أ: دراسة االختالف 
 : سعيد أبي عن عياض، بن عروة عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 8.سفيان بن عيينة، ثقة وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، كما تقدم رواه

صوبه وقد . ناس يف عمرو بن دينار، فهذا الوجه حمفوا ان شاء اهللسفيان بن عيينة هو أثبت ال:  قلت
 بن اخليار بن عدل ابن وهو عياض بن عروة عن عمرو عن عيينة ابن قول والصحيح"الدارقطين وقال 

وتصويبه موافق للسياق يف رأي الباحث، ألن أبا سفيان أثبت ". اخليار بن عدل بن اهلل عبيد أخى
 املكي اليزبرقان ابن عباد ابن حممدوهو  عباد ابنمث الرواة عنه . ار كما هو معروفالناس يف عمرو بن دين

                                                 

 .(8)احلديث  انظر يف. 8
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، البصرل إسحاق أبو الرمادل بشار بن إبراهيموهو  بشار بن إبراهيموتابعه  8.يهم صدوق ،بغداد نيزيل
 كان : احلنبل بن أمحد وقال .صدوق وهو الشئ، بعد الشئ يف يهم:  البعاري قال 0أوهام له حافي
. 4عنه مكثرا وكان عنه يغرب مما يعىن عيينة، بن بسفيان ليس بشار بن إبراهيم عنه يرول الذي سفيان
: بقوله ( 8015:  5/484)بعاري م يصوبه بعد ذكره وجها آخر يف التاريخ الكبري ولكن ال

 ال هذا بشار بن إبراهيم" :بعد ذكر حديثه عنه عن سفيان  عدي ابن قال وكذا". اهلل عبيد والصحيح"
 وغريمها معاوية وأمت عيينة، ابن عن حديثه وباقي البعاري، ذكره الذي احلديث هذا إال عليه أنكر أعلم
     3."الصدق أهل من عندنا وهو مستقيم، الثقات من

فهذا يدل علي أنه حمفوا إن شاء اهلل وإليه ذهب . ولكن تابعه أبن عباد أيضا، يشد بعضهم بعضا
 . الدارقطين

 

 : عياض بن اهلل عبيد عن دينار، بن عمرو عن: الراني  الوجه
 5.، تقدمبالقدر رمى ثقةزكريا بن إسحاق، وهو  رواه

. وابن عيينة أقوي منه حديثا عن عمرو. زكريا بن إسحاق ثقة إال أنه خالف ابن عيينة به:  قلت
رجحه ( 8015:  5/484)التاريخ الكبري ولكن البعاري يف . فاحلديث من هذا الوجه شاذ مرجوح

    .ولكنه قول مرجوح عندنا كما سيأيت توضيحه "اهلل عبيد والصحيح"بقوله 
 

 بن زيد عن يسار، بن عطاء عن عياض أبي بن اهلل عبيد عن دينار، بن عمرو: الوجه الرالث 
 .خالد

 : مث اختلف عنه  1.ابن جريج، وهو ثقة مدلس، تقدم رواه

 بن عطاء عن عياض، أمت بن اهلل عبد عن دينار، بن عمرو عنعبد الرزاق فمرة رواه عنه  ( أ)
 .واختصر يف ألفاا احلديث، موقوفا خالد بن زيد عن يسار،

                                                 

 (.5884:  311)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 (.855:  11) املرجع السابق. 0
 (.54:  8/04)مييزان االعتدال للذهيب . 4
 (820 : 8/342) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 3
 (.81)احلديث انظر يف .  5
 (8)اجلديث انظر يف . 1
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عمرو بن دينار، أن أبا صا  اليزيات، أخربه، عن رجل،  عن عنه عبد الرزاق ومرة رواه ( ب)
 .بغري هذه األلفاا ينسبه عمرو، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم

كال الوجهني روي عن عبد الرواق وهو ثقة صاحب تصانيف كما هو :  ريجالوجه الراجح عن ابن ج
وإسناده يف . فصرح بالسماع يف الوجه الثاين وليس يف الوجه األول. وابن جريج هو ثقة مدلس. معلوم

وقال ": الوجه األول غريب تفرد به، وخالف به سفيان وأخطأ يف ضبط اسم الراوي كما أعله البعاري 
عمرو عن عبيد اهلل بن أمت عياض، وقال زكريا نا عمرو أخربه عبيد اهلل بن اخليار، إمنا هو  ابن جريج أنا

فاحلديث من  . وكذا الوجه الثاين أيضا تفرد به ويف سنده رجل مبهم 8."عمرو عن عبيد اهلل بن عياض
 .كال الوجهني معلول بالشذوذ والغرابة واالضطراب وبالتايل مرجوح

 
 .عن أبي سعيد الخيار بن اهلل عبيد عن عمرو، عن: الوجه الرابع 

 0إال أنه أخطأ يف األمساء قليال، تقدم أمري املؤمنني ىف احلديثو ثقة حافي متقن شعبة، وهو  رواه       
وهو خيطئ يف ضبط إمساء " عبيد اهلل بن اخليار"شعبة بن احلجاج ثقة حافي، إال أنه تفرد بذكر :  قلت

 اهلل عبيد أخى بن اخليار بن عدل ابن وهو عياض بن عروة"والصحيح فيه . لومالرواة أحيانا كما هو مع
وقد "علي بن اجلعد  مث خالف يف األلفاا أيضا كما قال. كما صرح به الدارقطين  "اخليار بن عدل بن

 . فهذا الوجه معلول بالوهم ".خالف ابن عيينة، وزكريا بن إسحاق، شعبة يف لفي احلديث
   

 عمرو بن دينار، أ  أبا صالح الزياا، أخبره، عن رجل، ينسبه عمرو، أ  النبي :الوجه الخامس
  
هذا الوجه معلول بالشذوذ والغرابة واالضطراب وبالتايل مرجوح كما مر آنفا يف دراسة الوجه :  قلت
 .الثالث

 
 : خالصة االختالف والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 

. الرواة يدور علي تسمية الراوي بني عمرو وأمت سعيد يتضح من الدراسة بأن االختالف بني
 عياض، بن عروة عن دينار، بن عمرو)فالرجيح يرجع إيل الوجه األول . هذا يستليزم الرجيح ألحد منها

                                                 

 (.832:  1/44)التاريخ الكبري للبعاري . 8
 (.8)احلديث  انظر يف. 0
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 عن عمرو عن عيينة ابن قول والصحيح": يف قوله  لدارقطينيف رأي الباحث مؤيدا ل (سعيد أمت عن
فإن اإلمام البعاري ". اخليار بن عدل بن اهلل عبيد أخى بن اخليار نب عدل ابن وهو عياض بن عروة

 عمرو عن)ترجيح الوجه الثاين أي قول زكريا بن إسحاق ( 8015:  5/484)أشار يف التاريخ الكبري 
   ". اهلل عبيد والصحيح"بقوله  (عياض بن اهلل عبيد عن دينار، بن

 واختلف: " وصوب الدارقطين بقوله الفاصل فهذا االختال الصنعاين الوائلي الفضل أبو فذكر
 عياض بن عروة عن عمرو عن عيينة ابن قول والصحيح: ) الدارقطين فقال السابقة الروايات أرجح يف
: نصه ما فقال البعاري وخالفه( اخليار بن عدل بن اهلل عبيد أخى بن اخليار بن عدل ابن وهو
 فإن الدارقطين قول والصواب إسحاق بن زكريا قول وابالص أن إىل يشري. اهـ". اهلل عبيد والصحيح"

 ..." عيينة ابن عمرو، عن الرواة أرفع
 يف اجلعد بن على عند وهو ذكره املتقدم عيينة ابن قول من الدارقطين حكاه ما لكن: "مث قال 

 ابن عن املديىن ابن طريق من التاريخ يف البعاري حكى فقد عيينة ابن عن عباد ابن طريق من مسنده
 عمرو: قال سفيان حدثنا على وقال: "نصه ما التاريخ يف عنه ذكر إذ ذلأ طالف:  قال أنه عيينة
 .اهـ". عياض أىب بن اهلل عبد عن عروة أخربىن

:  أمران فيها والتقدمي بالصحة العلل يف الدارقطين عليها حكم ال  الرواية أنيتبني منه ف
 أن فليعلم هذا علم إذا عباد ابن من بكثري أوثق عيينة ابن يف ملديىنا ابن أن مرية وال واملعالفة التدليس
 احتاد حكيا لو فيما إال اختلفا إهنما يقال ال املتقدمة للروايات الرجيح يف والدارقطين البعاري اختالف
 بعض من غلط عليه وقع أنه قائم فاالحتمال عيينة ابن على كائن واخلالف أما عيينة ابن عن السند
 حكاه ما فتقول بشار بن إبراهيم اإلسنادل السياق يف عباد ابن تابع وقد الوجهني يرو م أن عنه واةالر 

 على يبقى لكن الطحاول ذلأ خرج برفعه حر يص وم املنت وقف إبراهيم أن إال عيينة ابن عن الدارقطين
 الذل 8اهلل عبيد نكا سواء أي وعلى عكسه واألصل عيينة ابن قول على زكريا قول قدم أنه البعاري
 واهلل صحيح فالسند ثقتني بني تردد وهو ثقة فكل الدارقطين رجحه الذل عروة أو البعاري رجحه
 0."أعلم

 
 
 

                                                 

 (.4110:  88/848هتذيب الكمال للميزي  )وهو أخ عروة بن عياض، وهو ثقة . 8
 (.412-8/458" )نيزهة األلباب يف قول الرمذي ويف الباب"يف  انتهي كالمه. 0
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 :الحكم علي الحديث 
ويف إسناده ابن عباد وإبراهيم وكالمها صدوق وعروة  لغريه احلديث من وجهه الراجح صحيح

د اخلدري من سياق آخر، أخرجه ابن حبان يف وقد روي عن أمت سعي 8.بن عياض وثقه اجلماعة
مسعت أبا :  زيد بن أمت أنيسة، عن احلكم بن عتيبة، عن أمت صا ، قالمن طريق ( 8818)صحيحه 

يوما ح  مر بدار رجل من  خرجنا مع النيب : "ولفظه . ، فذكر احلديثسعيد اخلدري، يقول
: جل مستعجال، يقطر رأسه ماء، فقال النيب فدعاه، فعرج الر  أين فالن؟: فقال النيب األنصار، 

إذا ": فقال النيب أجل، واهلل يا رسول اهلل لقد أعجلت، : ، فقال الرجللعلنا أعجلناك عن حاجتأ
  0.شعيب األرنؤوطصححه األلباين و  ".عجل أحدكم، أو أقحط، فال غسل عليه، إمنا عليه أن يتوضأ

                                                 

 (.4882:  02/08)هتذيب الكمال للميزي  . 8
 (.8818:  4/335)صحيح ابن حبان خمرجا ط الرسالة . 0
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  اهلل بن عمر مروياته من مسند عبد

: يقول كان  النيب أن عمرمل ابن عن دينار، بن عمرو عن روي حديث عن وسئل ( :23)يث الحد
 وال أعطيت، ملا نازع ال فإنه أعطيتين، ما صا  مين تنيزع وال عني، طرفة نفسي إىل تكلين ال اللهم
 .اجلد منأ اجلد ذا ينفع وال منعت، ملا معطي
 :عمرو على فيه اختلف:  الدارقطني فقال
 .عمر ابن عن دينار، بن عمرو عن عيينة، ابن عن األصبهاين، ييزيد بن صامع فرواه

 .عمر ابن عن دينار، بن عمرو عن اخلوزي، ييزيد بن إبراهيم عن روي وكذلأ
 8.مرسال عمري بن عبيد عن دينار، بن عمرو عن: والصحيح

 

 : الوصل واارسال الختالف فيا: نوو االختالف 

 :دينار وتخريجها أوجه االختالف علي عمرو بن 

 : مرفوعا عمر ابن عن دينار بن عمرو :الوجه األول 
 بن عمرو عن ييزيد بن إبراهيم طريق من( كشف األستار- 4882) مسنده يف البيزار أخرجه

 .فذكره: ... وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول دعاء من كان: قال عمر ابن عن دينار
 عن عصام بن حممدعن طريق  (8288:  4/8158)يف املتفق واملفرق أخرجه اخلطيب 

 . عصام بن ييزيد األصبهاين عن سفيان ابن عيينة، به
 

 .مرسال عمير بن عبيد عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 حدثنا:  نقال عن ابن منده قال( 8288:  4/8158)أخرجه اخلطيب يف املتفق واملفرق 

  النيب عن عمري بن عيبد عن 3ظبيان بن عمرو عن مسعر عن 4العرين حدثنا 0مرداس بن العباس
 عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان عن ياليزهر  حممد بن اهلل عبد رواه وكذا: مث ذكر . دوه يعين
  . النيب عن عمري بن عبيد

                                                 

 (.0181:   80/488)علل الدارقطين . 8
 (.003:  0/481، طبقات احملدثني بأصبهان ألمت الشيخ األصبهاين)م يعرف عنه جرحا وتعديال . 0
 (.5355:  338التقريب )، صدوق فيه لني قاضى مهذان ،لكوىف، أبو أمحد االقاسم بن احلكم بن كثري العرىن. 4
 .هذا وهم من الراوي أو تصحيف من الناسخ، والصحيح أن يكون عمرو بن دينار. 3
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  : اختلف عن عمرو بن دينار علي وجهني: دراسة االختالف 
 .عمر ابن عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 

 : عن عمرو بن دينار  رواه
 : مث اختلف عنه  8.هو ثقة وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، كما تقدم:  سفيا  بن عيينة (1)
وهو ال يعرف  .، بهعمر ابن عن دينار بن عمرو عن عصام بن ييزيد اإلصفهاين هفمرة روي عن ( أ)

وذكره ابن  4.يف الثقاتعده السعاوي و  0.شيئا عنه جرحا وتعديال  يقل ابن أمت حا وم عنه بكثري
 وكان وخيالف يتفرد عصام بن حممد ابنه عنه رول": حبان يف أيضا الثقات بناء علي أصوله وقال 

 . 3"األصبهانيني عند حديثه صدوقا
  النيب عن عمري بن عبيد عن دينار بن عمرو عن ياليزهر  حممد بن اهلل عبدومرة روي عنه  ( ب)
 من :، ووثقه النسائي وقال الدارقطين 1ذا قال أبو حا  صدوقه 5وعبد اهلل بن حممد اليزهري. مرسال
 . 1وذكره ابن حبان يف الثقات 1اخلطأ قليل الثقات،

مما مر يتضح أن كال الراويان ال ينيزل من درجة الصدوق إال أن الرجيح :  الوجه الراجح عن سفيا 
طّأ حممد بن حيي بن منده طريق خ يرجع إيل قول عبد اهلل بن حممد اليزهري ألنه موثق باألكثر وكذا

 .فالوجه املرسل عن سفيان هو أشبه بالصواب  8.عصام بن ييزيد كما نقله اخلطيب
  82.، تقدمهو مروك احلديث : يزيد بن إبراهيم (2)

                                                 

 (8)احلديث انظر يف . 8
 (.834:  1/01)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.1118:  1/801) لقطلوبغا الثقات ممن م يقع يف الكتب الستة. 4
 (.83181:  1/502) البن حبان الثقات. 3
:  408 التقريب)عبد اهلل بن حممد بن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة القرشى اليزهرل املسورل البصرل، صدوق . 5

4518.)  
 (.154:  5/814)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.4532:  81/18)هتذيب الكمال للميزي . 1
 (84110:  1/410) البن حبان الثقات. 1
 (.4/8158)املتفق واملفرق للعطيب . 8
 (.8)انظر يف احلديث . 82
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. فال عربة بهوهو مروك احلديث  ييزيد بن إبراهيمهذا الوجه املرفوع م يثبت عن سفيان وتابعه :  قلت
 .مروك وهو اخلوزي، ييزيد بن إبراهيم وفيه :( 81328:  818/ 82)  اليزوائد معةاهليثمي يف  وأعله

 آفته ملجدا ضعيف إسناد وهذا":  (1250:  83/8812)يف سلسلة الضعيفة  األلباينوقال 
فاحلديث من ". والنسائي ألمحد تبعاا  ،الذهيب قال كما - مروك وهو اخلوزي،: وهو ييزيد بن إبراهيم

 .هذا الوجه مرجوح
 

 .مرسال عمير بن عبيد عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 :عن عمرو بن دينار  رواه

 . وهذا الوجه هو الثابت عنه كما تقدم يف دراسة الوجه األول:  سفيا  بن عيينة (1)
 :  مسعر بن كدام (2)

هو مسعر بن كدام بن ظهري بن عبيدة بن احلارث بن هالل بن عامر بن صعصعة اهلالىل 
. ، من الطبقة السابعة أي من كبار أتباع التابعني(هـ 855أو  854املتويف )بو سلمة الكوىف العامرل، أ

ىب عن مسعر وسفيان الثوري، أقال سئل : وهو متفق علي توثيقه وقال أبو حا   8.وروي له اجلماعة
كان مرجيا و  0.تقن من محاد بن زيدأعلى اسنادا من الثوري ومسعر أجود حديثا، و أمسعر اتقن، و : فقال

ثقة : ورتبته عند ابن حجر  4.مرجيا فمات فلم يشهده سفيان الثوري وال احلسن بن صا  ابن حي
   1.ثبت ثقة  5.ما رأيت مثله: أحد األعالم، قال ابن القطان : رتبته عند الذهيب و  3ثبت

                                                 

، (8818:  1/84)التاريخ الكبري للبعاري ، (0181:  1/435)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 8
ن هتذيب التهذيب الب، (5821:  01/318)هتذيب الكمال للميزي ، (88021:  1/521)الثقات البن حيان 

:  501)تقريب التهذيب البن حجر ، (55:  1/814)سري أعالم النبالء للذهيب ، (028:  82/884)حجر 
1125.) 

 (.8115:  1/418)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.1/435الطبقات الكربي البن سعد)قاله ابن سعد . 4
 (.1125:  501)تقريب التهذيب البن حجر . 3
 (.5485:  0/551)الكاشف للذهيب . 5
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مسعر ويف أصل النسعة نقل عن . رواه سفيان وهو أثبت الناس يف عمرو وتابعه مسعر بن كدام:  قلت
ألن . ولكنه خطأ ووهم من الراوي أو تصحيف من الناسخ. عن عمرو بن ظبيان عن عبيد بن عمري، به

 8.م يقل أحد بأنه روي عنه.الذي روي عن عبيد بن عمري هو عمرو بن دينار، ليس عمرو بن ظبيان
 .فاحلديث من هذا الوجه حمفوا

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 
هو الوجه الراجح عن عمرو  (مرسال عمري بن عبيد عن دينار، بن عمرو)لوجه الثاين املرسل ا

وبه قال الدارقطين . بن دينار ألنه ممروي عن سفيان بن عيينة هو أثبت الناس فيه وتابعه مسعر بن كدام
 ."مرسال عمري بن عبيد عن دينار، بن عمرو عن: والصحيح: "

. م يثبت عن سفيان ومن تابعه إبراهيم بن ييزيد فهو مروك احلديثوأما الوجه األول املرفوع 
 .فال حيتج هبذا الوجه

 
 :الحكم علي الحديث 

بينما إسناده ضعيف جلهالة العباس بن مدراس إال أن . حسن احلديث من وجهه الراجح مرسل
ن عمري كان ألن عبيد ب. ما يشري إليه سياق الوجه األول املرفوعك أصل عن ابن عمر للحديث 

 يذكر وكان. مبكة وأئمتهم التابعني ثقات من وكان: ، كما قال الذهيب تابعيا حيضر ةلسه ابن عمر 
 التابعني كبار من ثقة تابعي مكي :قال العجلي و  0.ةلسه عنهما اهلل رضي عمر ابن فيحضر الناس،
 .   ا احلديث وأرسلههذ عنهما فهو رمبا مسع عن ابن عمر رضي اهلل. 4إليه جيلس عمر بن كان

 طريق عن( 1/041)وله شاهد من حديث املغرية بن شعبة، أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء 
 نكتبه م ،مسعر حديث من غريب" :مث قال . بلفظه شعبة، بن املغرية عن عالقة، بن زياد عن مسعر،
 ".الفرج حديث من إال

 . إن شاء اهلل لغريه ينجرب إيل درجة احلسنفاحلديث بطرقه وشاهده هذا 
  

                                                 

 .(0111:  1/435)التاريخ الكبري للبعاري . 8
 .(303:  5/13)سري أعالم النبالء للذهيب  .0
 .(831:  1/18)هتذيب التهذيب البن حجر . 4
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 أنه مل اهلل رسول عن عمر، ابن عن دينار، بن عمرو عن روي حديث عن وسئل :( 24)الحديث 
 .0نواال آخرها فأذق ،8عذابا قريش أول أذقت كما اللهم: قال
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 .عمر ابن عن عمري، بن عبيد عن دينار، بن عمرو عن شعبة، فرواه
 .شعبة عن مسلم، عن ألتام، ذلأ قال

 وكالمها عمر، ابن عن عمرو، عن شعبة، عن مسلم، عن: فقال السمح، بن الفضل بن احلسن وخالفه
 .وهم

 .مرسال عمري بن عبيد عن دينار، بن عمرو عن شعبة، عن: والصحيح
  4.مرسال عبيد عن عمرو، عن زيد، بن محاد رواه وكذلأ

 
 : الوصل واارسال الختالف فيا: ف نوو االختال

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .مرفوعا عمر ابن عن عمير، بن عبيد عن دينار، بن عمرو عن :الوجه األول 
ومن طريقه القضاعي املصري يف  (010:  8/811)ن األعرامت الصويف يف معجمه بأخرجه ا
 عن شعبة، نا إبراهيم، بن مسلم نا غالب، بن حممد ان: قال  (8311:  0/438)مسند الشهاب 

 نكاال قريش أول أذقت اللهم":  قال  النيب عن عمر، ابن عن عمري، بن عبيد عن دينار، بن عمرو
 ".نواال آخرهم فأذق

 
 .مرفوعا عمر ابن عن عمرو،: الوجه الراني 

، به وم أقف شعبة عن مسلم، عن السمح، بن الفضل بن احلسنأورده الدارقطين بأنه يرويه 
 .علي من أخرجه

                                                 

 .يوم بدر واألحيزابأي   .8
لعل املراد بالنكال ما أصاب أوائلهم بكفرهم وإنكارهم على  وقال يف اللمعات. إنعاما وعطاء وفتحا من عندكأي . 0

رسول اهلل من اخليزي والعذاب والقتل وبالنوال وما حصل ألواخرهم من العيزة وامللأ واخلالفة واإلمارة ما ال حييط 
  (.82/012حتفة األحوذي لعبد الرمحن املباركفوري، ص )بوصفه البيان 

 (.0105:   80/481)علل الدارقطين . 4
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 .مرسال عمير بن عبيد عن دينار، بن عمرو: الوجه الرالث 
 ثنا: قال سوار، بن شبابة حدثنامن طريقه قال ( 40481)أخرجه ابن أمت شيبة يف مصنفه 

: فقال لقريش  اهلل رسول دعا": يقول عمري، بن عبيد مسعت: قال دينار، بن عمرو عن شعبة،
 "نواال آخرهم فأذق عذابا أوهلم أذقت كما اللهم"

 .  كما أفادنا الدارقطين وم أقف من أخرجه  زيد بن محادتابعه 
 

 .اختلف عن عمرو بن دينار علي ثالثة أوجه: دراسة االختالف 
 :مرفوعا عمر ابن عن عمير، بن عبيد عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 :مث اختلف عنه  8.كما تقدم  شعبة، وهو ثقة بإمجاع احملدثني، رواه

 . مث اختلف عنه أيضا. 0مكثر مأمون ثقةمسلم بن إبراهيم وهو  عنه فرفعه ( أ)
 .بن عمرافمرة رواه عنه حممد بن غالب ألتام عن شعبة عن عمرو عن عبيد بن عمري عن -
 .عن عمرو عن ابن عمر وأسقط عبيد بن عمري السمح بن الفضل بن احلسنومرة رواه عنه -
 3.كما قال اخلطيب  حافظا صدوقا احلديث كثري كانو  4بن غالب ألتام وثقه غري واحد من النقادوحممد 

  5.أحاديث يف وهم وكان خيطئ، كان أنه إال مأمون، ثقةهو : وقال الدارقطين 
اهتم ميزقوا : "قال الذهيب  1.ةهول :قال ابن حيزم  1.وأما احلسن بن الفضل بن السمح هو مروك

 يف هذه املرحلة غري حمتمل هتفردف. فيه وال ينيزل عن درجة الصدوقام هذا خمتلف فتمت 1".حديثه
. ، كما تقدم"وهم وكالمها: "وأعل الدارقطين قوهلما . فقوهلما مشكوك فيه. واحلسن بن الفضل مروك
   . فلذا كال الوجهني مرجوح

                                                 

 (8)احلديث انظر يف . 8
 (.1181:  508)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.1234:  4/118)مييزان االعتدال للذهيب . 4
 ، (8380:  4/418) للعطيب تاريخ بغداد. 3
 (.4/410) املرجع السابق. 5
 (.0418:  4/823)، لسان املييزان ت أبو غدة (4830:  1/384) املرجع السابق. 1
 (.4/823)ت أبو غدة  البن حجر يزانلسان املي. 1
 (.8313:  8/811) للذهيب املغين يف الضعفاء. 1
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 قالكما  0.تكلم فيهوقد  8باإلرجاء رميإال أنه  حافي ثقة وهو سوار بن شبابة وأرسله عنه ( ب)
 صدوق:  الساجي حي  بن زكرياوقال  4.مرجئا وكان احلديث، يف األمر صا  ثقة كان: سعد بنا قال
 حيتج وال حديثه يكتب صدوق:  حا  أبو وقال 3.عليه حيمل حنبل بن أمحد كان اإلرجاء، إىل يدعو
وقال . أيضا 1والعجلي 1قطينوثقه الدار  1.مستقيم احلديث: وقال " الثقات"ذكره ابن حبان يف  5.به

 املتكلم الثقات الرواة"ويف  82"من تكلم فيه وهو موثق"مث ذكره يف  8.مرجئ صدوق: وقال الذهيب 
 إىل داعية أمحد قال لكن واحد غري ووثقه الشيعان به احتج"وقال " ردهم يوجب ال مبا فيهم

 احلديث يف وأما فيه، كان يالذ لإلرجاء الناس ذمه إمنا عندي وشبابة: فقال ابن عدي  88".اإلرجاء
 .فهذا هو القول املعتدل يف رأي الباحث، فهو علي األقل صدوق إن م يكن ثقة 80.به بأس ال فإنه

 .فال شأ أن هذا الوجه أشبه بالصواب عن شعبة .مث توبع علية شعبة، تابعه محاد كما سيأيت
 .جه املرسل هو احملفوا عن شعبةالوجه املرفوع معلول بوهم الراوي والو :  الوجه الراجح عن شعبة

  .هذا الوجه املرفوع معلول بوهم الراوي كما أعله الداقطين، فهو منكر مرجوح:  قلت
 

 .عمر ابن عن عمرو،: الوجه الراني 
 دراسة من رواية احلسن بن الفضل بن السمح عنه إال أنه غري ثابت كما تقدم يف شعبة رواه
 . الوجه األول

 

                                                 

 (.0144:  014)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 (.4154:  0/012)مييزان االعتدال للذهيب ، (0113:  80/434)هتذيب الكمال للميزي : انظر للتفصيل . 0
 (.1/402)الطبقات الكربي البن سعد  4
 (.3148:  8/083) للعطيب دتاريخ بغدا. 3
 (.8185:  3/480)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 5
 (.84105:  1/480) البن حبان الثقات. 1
 (.8445:  0/815)سنن الدارقطين . 1
 (.158:  083)ط الباز  للعجلي الثقات. 1
 (.0008:  8/311)الكاشف للذهيب . 8
 .851:  051 فحةص. 82
 . 30:  821 صفحة . 88
 (.825:  5/18) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 80
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 .مرسال عمير بن عبيد عن دينار، بن عمرو عن: الوجه الرالث 
 :رواه عن عمرو 

 . هذا هو الوجه الثابت والراجح عن شعبة، كما تقدم يف الوجه األول:  شعبة بن الحجاج (1)
  8.هو ثقة حافي، كما تقدم : زيد بن حماد (2)
من  فاحلديث حمفوا. رواه شعبة من أصح روايته وتابعه محاد وكالمها من أثبت أصحاب عمرو:  قلت

 .هذا الوجه ال شأ
 

 :خالصة االختالف والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 
هو الوجه الراجح عن عمرو  (مرسال عمري بن عبيد عن دينار، بن عمرو) الوجه الثالث املرسل

 . بن دينار يف هذا احلديث ألنه أشبه بالصواب من رواية شعبة عنه كما تقدم
وبالتايل كال معلول بالوهم والغرابة تفرد والوجه الثاين وأما الوجه األول عن ألتام معل بال

     . الوجهيني مرجوح
 

 : الحكم علي الحديث 
 يف أيضا وقد صححه األلباين وجهه املرفوع عن ألتام .مرسل صحيح احلديث من وجهه الراجح

 ،كثرم حافي ألتام وهو غالب بن حممد غري معروفون ثقات كلهم رجاله صحيح سند وهذا": وقال 
 0."الدارقطين وثقه

 وأمحد( 4821) الرمذي أخرجه ،وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا بإسناد حسن
 الثقفي عاصم بن وحممد( 3/018) يف الضعفاء الكبري والعقيلي( 421)وأبو داود الطيالسي ( 0812)
 من (882م رق" )املعتارةاألحاديث " يف الدين املقدسي ضياءو ( 8532:  138/ 0) "السنة" يف

 الرمذي وقال به، مرفوعا عباس ابن عن جبري، بن سعيد عن الرمحن، عبد بن طارق عن األعمش طريق
  .صحيح حسن حديث: 

                                                 

 (8)احلديث انظر يف . 8
 .(515/ 8) ضعيفة لأللباينال األحاديث سلسلة. 0
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 العبد كان إذا:  النيب عن عمر، ابن عن دينار، بن عمرو حديث عن وسئل  :( 25)الحديث 
 .عليه يقوم فإنه نصيبه، أحدمها فأعتق اثنني، بني
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  نيالدارقط فقال
 .سام عن دينار، بن عمرو عن عيينة، ابن فرواه
 .أحدا بينهما يذكر م عمر، ابن عن دينار، بن عمرو عن رواه العطار، داود وخالفه
 .عمر ابن عن مليكة، أمت وابن دينار، بن عمرو عن رفيع، بن العيزييز عبد ورواه
 .هريز  عن سالم، بن عون قال كذلأ
 .مليكة أمت ابن أو عمرو، عن رفيع، بن العيزييز عبد عن زهري، عن: غسان أبو وقال
 عنهمل واختلف رفيع، بن العيزييز عبد عن األحوص، أبو ورواه
 بن عمرو عن رفيع، بن العيزييز عبد عن األحوص، أمت عن الوليد، بن بشر عن الصويف، احلسن أبو فرواه
 .عمر ابن عن دينار،
 بن حبيب عن العيزييز، عبد عن األحوص، أمت عن بشر، عن: فقالوا بشر، عن رواه نمم مجاعة وخالفه
 .عمر ابن عن ثابت، أمت

 .األحوص أمت عن األحوص، أمت وأصحاب احلارث، بن ومنجاب منصور، بن سعيد قال كذلأ
 .عمر ابن عن ةاهد، عن رفيع، بن العيزييز عبد عن: عياش بن بكر أبو وقال

 8.أبيه عن سام، عن عيينة، ابن حديث: والصحيح
 

 : الزيادة والنقصا  ووجه آخر من وجوه االختالف الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .عن أبيه عن النبي  سالم عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 (4831) يف سننه داود بوأ من طريقهو عن سفيان  من طريقه( 3518) يف املسند أخرجه أمحد

( ملحقا باألم للشافعي)وإختالف احلديث  (السندي برتيب) (0/11) يف املسند الشافعيأخرجه و 
 ،(0508) يف صحيحه والبعاري ،(111) يف مسنده واحلميدي( 518)والسنن املأثورة  ،(1/114)

 الكربي يف والبيهقي ،(3800و 3808) الكربل يف والنسائي ،(8528 – 52)صحيحه  ومسلم
( 3115)وشرح معاين اآلثار ( 02485)والطحاوي يف معرفة السنن واآلثار  (08442و 08401)

                                                 

 (.0108:  80/328)علل الدارقطين . 8
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من أعتق عبدا بينه وبني آخر، ": ولفي مسلم  .به عيينة، بن سفيان عن( 5415)وشرح مشكل اآلثار 
 ."قوم عليه يف ماله قيمة عدل، ال وكس، وال شطط، مث عتق عليه يف ماله إن كان موسرا

 .هكذا فيه يشأ عمرو كان: سفيان قال: وزاد" يعتق مث: "احلميدي  زادو 
 

 .عمر ابن عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
والطحاوي يف ( 8213)والدوالمت يف الكين واألمساء  (3802)أخرجه النسائي يف الكربي 

" دينار األلف جيزء"يف والقطيعي ( 84132)والطرباين يف املعجم الكبري ( 3111)شرح معاين اآلثار 
 بني يذكر مو . ، فذكرهرعم بنا عن دينار بن عمرو العطار عن الرمحن عبد بن داود عن طريق (804)

 ".فيعتقه عليه يقوم فإنه نصيبه فأعتق آخر، وبني بينه عبد له كان من" هوفي  .أحدا ابن عمرعمرو و 
 دينار بن عمرو عن طائفيال مسلم بن حممد عن طريق( 08418)خرجه البيهقي يف السنن أ

 ،العتق يوم القيمة عليه يقام:  قال ،نصيبه رجل وأعتق ،شرك فيه كان عبد أميا" وفيه. به عمر، ابن عن
  ."حديث كل يف اللفظة هذه وليست: "اهلل رمحه اليزاهر الشيخ قال :مث قال  ".املوت عند ذلأ وليس

 
 .عمر ابن نع مليكة، أبي وابن دينار، بن عمرو: الوجه الرالث 

 حسنيعن  (5410)والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار  (3881)أخرجه النسائي يف الكربي 
 ابن عن مليكة، أمت وابن دينار، بن عمرو عن رفيع، بن العيزييز عبد حدثنا: قال زهري عن عياش بن

 عتقه امفتم شرك فيها عتاقة أعتق من":  قال نعم: قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن قلت عمر،
 ".أعتقه الذي على

 . وأفادنا الدارقطين أن عون بن سالم أيضا رواه عن زهري هبذا اإلسناد وم أقف علي من أخرجه
 

 .مليكة أبي ابن أو عمرو، عن: الوجه الرابع 
 . رواه عن زهري، هبذا اإلسناد وم أقف علي من أخرجه غسان اأبأفادنا الدارقطين أن 

 
 :أربعة أوجه  عليعمرو  ف عناختل :دراسة االختالف 

 .عن أبيه عن النبي  سالم عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
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  8.ثقة وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، كما تقدمسفيان وهو رواه 
. سفيان بن عيينة أعلم الناس حبديث عمرو بن دينار وأخرج الشيعان هذا الوجه يف الصحيحني: قلت 

 أخرجه وقد غريه، من عمرو حبديث أعرف وسفيان: "وقال  وبه ابن حجروقد ص. ال شأفهو حمفوا 
ورجحه الدارقطين بقوله  0."عمر ابن عن نافع رواية ومن سام عن اليزهري رواية من أيضاا الشيعان

وقد توبع عمرو بن دينار عليه، تابعه اليزهري عند . "أبيه عن سام، عن عيينة، ابن حديث: والصحيح"
 .وعند غريه (8528-58)مسلم 

 

 .عمر ابن عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 : عن عمرو بن دينار  رواه

 : العطار الرحمن عبد بن داود (1)
822) املكى سليمان أبو العطار الرمحن عبد بن داودهو  وهو من الطبقة ( هـ813/815 -

وثيقه كما وثقه ابن سعد متفق علي ت 4.ومن رجال الكتب الستة التابعني أتباع من الوسطى من الثامنة 
ولكن نقل احلاكم عن ابن  5.كان متقنا: وذكره ابن حبان يف الثقات وقال  3.وأبو داود والعجلي والبيزار

يتكلمون : وقال األزدي  1.ثقة: معني تضعييفه ولكنه ليس بصحيح ألن الدارمي روي عنه طالفه وقال 
: زدي عنه أيضا ال يصح كما قال ابن حجر وقول األ 1.ال بأس به، صا : وقال أبو حا   1.فيه

 له ورول متابعة الصالة يف واحد حديث سول البعاري له خيرج وم به يعتد ال أنه قررنا قد واألزدي
 قال ثقة،:   الذهيبوعند  8فيه تكلم معني ابن أن يثبت م ثقة،:   حجر ابن عند رتبته 8.الباقون
 0.داود من أورع رأيت ما:  الشافعى

                                                 

 (8)احلديث انظر يف . 8
 (.0/483)موافقة اخلرب اخلرب يف  ريج أحاديث املعتصر البن حجر . 0
هتذيب ، (103:  4/038)التاريخ الكبري للبعاري ، و (8134:  1/30)ي البن سعد الطبقات الكرب : انظر . 4

 (.8118:  1/384)الكمال للميزي 
 (.1/384)هتذيب الكمال للميزي . 3
 (.1155:  1/011) البن حبان الثقات. 5
 (.484:  821)رواية الدارمي  –تاريخ ابن معني . 1
 (.8855:  8/015)الضعفاء واملروكني البن اجلوزي . 1
 (.8821:  4/381)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.8/320)هدي الساري مقدمة فتح الباري . 8
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 4.هو صدوق له أوهام، تقدم: د بن مسلم الطائفي محم (2)
العطار ثقة وتابعه حممد بن مسلم الطائفي وهو صدوق له أوهام، يشد  الرمحن عبد بن داود:  قلت

وهذا خمالفة ملن هو . بعضهم بعضا إال أهنما نقصا يف اإلسناد وم يذكرا الراوي بني عمرو وابن عمر
 .شاذ ومرجوح فالوجه هذا. أثبت منهما وهو سفيان

 
 .عمر ابن عن مليكة، أبي وابن دينار، بن عمرو عن: الوجه الرالث 
 متفق علي. تابعي من الطبقة الرابعة ومن رجال الكتب الستة وهو، رفيع بن العيزييز عبدرواه 

 : أصحابه اختلف عنهمث  3.ثقة: وقال ابن حجر . توثيقه
 :عنه أيضا  واختلف 5(ثبت ثقة)بن معاوية  زهريعنه فمرة رواه  ( أ)

 بن عمرو عن رفيع، بن العيزييز عبدعن  1(ثقة)بن عياش  وحسني 1(ثقة) سالم بن عون عنه فرواه-
 .وليس فيه شأ عمر ابن عن مليكة، أمت وابن دينار،
 أمت ابن أو عمرو، عن رفيع، بن العيزييز عبد عنورواه عنه  1(متقن ثقة)النهدي  غسان أبووخالفه -

  .وشأ فيه مليكة
 عن نافع، عن اهلل، عبيدعن زهري عن من سياق آخر  8(ثقة) الكلىب عمرو بن سويدواه ومرة ر -
 غريب"وقال  (5/14)وأبو نعيم يف احللية  (3805) ،أخرجه النسائي يف الكربي. ، دوهعمر ابن
 ".األحوص أمت حديث من إال نكتبه م العيزييز، وعبد حبيب حديث من

                                                                                                                                           

 (.8181:  888)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 (.8352:  8/412)الكاشف للذهيب . 0
 (0)احلديث انظر . 4
اجلرح والتعديل البن أمت حا  ، (8228:  421)، الثقات للعجلي (8504:  1/88)التاريخ الكبري للبعاري . 3
 (.3285:  451)تقريب التهذيب البن حجر ، (3855:  5/804)، الثقات البن حبان (8110:  5/418)
 (.0258:  081)تقريب التهذيب البن حجر . 5
 (.5002:  344) املرجع السابق. 1
الكاشف ، (8448:  811)بن حجر تقريب التهذيب ال: وثقه النسائي وغريه، ولينه بعضهم بال مستند، انظر . 1

 (.0241:  8/335) البن حجر ، لسان املييزان(8828:  8/443)للذهيب 
 (.1303:  581)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.0183:  012) املرجع السابق. 8
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ة مضطرب اإلسناد يف رأي الباحث ألنه روي من ثالثة أوجه احلديث من طريق زهري بن معاوي:  قلت
فيغلب الظن أن زهري بن . الصواب واخلطأب احلكم عليهم وكل الرواة عنه من الثقات الثبت ال حيتمل

وي عن عبد العيزييز بن واحلديث ما ر . الوهم بروايته عن عبد العيزييز بن رفيع واضطرب فيه وقع يف معاوية
 . وي منهأخري أق رفيع من طرق

فوقع االختالف  ،8(حديث صاحب متقن ثقة) سليم بن سالم األحوص أبوعنه  رواهومرة  ( ب)
 :0(خمتلف فيه، وثقه الدارقطين وم يوثقه أبو داود وغريه) الوليد بن بشر عمن رواه عنه وهو

 عمرو عن رفيع، بن العيزييز عبد عن األحوص، أمت عن 4(ةهول) الصويف احلسن أبوفقد رواه عنه -
 . ، وم يذكر الراوي بني عمرو وابن عمرعمر ابن عن دينار، بن عمرو
 العيزييز، عبد عن األحوص، أمت عن بشر، عن:  فقالوا ،بن الوليد بشر عن رواه ممن مجاعة وخالفه-
 بن ومنجاب ،3(مصنف ثقة) منصور بن سعيدوكذا قال  .عمر ابن عن ثابت، أمت بن حبيب عن

 حافي ثقة)بن أمت شيبة عن أمت األحوص منهم عثمان  صاألحو  أمت وأصحاب ،5(ثقة) احلارث
ذكره ) 1(ثقة)وهناد بن السري  1(إمام ثبت ثقة)وحييي بن حييي النيسابوري  1(أوهام وله شهري

عن طريق ( 3111)الدارقطين ووقفت علي بعض من أخرجه كما عند أمت عوانة يف مستعرجه 
عن ( 3111، 5412،5418)كل اآلثار عثمان بن أمت شيبة عنه، به والطحاوي يف شرح مش

 (.وهناد بن السري عنه، به حييي بن حييي

 أمت عنبشر ) من طريق بشر عنهأمت األحوص رواية يتضح من دراسة الوجه املذكور آنفا :  قلت
ألنه رواية اجلمهور . هو احملفوا( عمر ابن عن ثابت، أمت بن حبيب عن العيزييز، عبد عن األحوص،

، تابعه بعض الثقات مثل سعيد بن منصور ومنجاب بن احلارث وعثمان بن عليه أبو األحوص وتوبع

                                                 

 (018/0124) املرجع السابق. 8
 (.8584:  0/481) البن حجر ، لسان املييزان(8111:  8/11)سري أعالم النبالء للذهيب . 0
وهو عبد العيزييز بن النعمان أبو احلسن القرشي ( 8133:  5/481 اجلرح والتعديل البن أمت حا  )قاله أبو حا  . 4

 (111:  4/8552املتفق واملفرق للعطيب )املؤدب املوصلي 
 (.0488:  038)تقريب التهذيب البن حجر . 3
 (.5101:  0/083)الكاشف للذهيب . 5
 (.3584:  411)تهذيب البن حجر تقريب ال. 1
 (.1111:  581) املرجع السابق. 1
 (.1402:  513) املرجع السابق. 1
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الطريق هو الثابت واحملفوا عن  فال شأ أن هذا. أمت شيبة وحييي بن حييي وهناد بن الساري وغريهم
 .عبد العيزييز بن رفيع

 عبد عن 8(صحيح وكتابه حفظه ساء كرب ملا أنه إال عابد ثقة) عياش بن بكر أبوومرة رواه  ( ا)
 (.  الدارقطي وم أقف علي من أخرجه أورده) عمر ابن عن ةاهد، عن رفيع، بن العيزييز

خالف اجلمهور، انفرد به وم يتابع، قد  فهوهذا الطريق وإن رواه الثقة مثل أمت بكر بن عياش :  قلت
 . فاحلديث غريب من هذا الوجه وبالتايل شاذ مرجوح. رمبا أخطأ فيه هو أم من دونه

احلديث عن عمرو بن دينار م يثبت عن طريق عبد العيزير بن :  ه الراجح عن عبد العزيز بن رفيعالوج
هو  ثابت أمت بن حبيبفرواية عبد عيزييز بن رفيع عن شيعه . رفيع كما تقدم يف دراسة املرويات عنه

 .أثبت وأشبه بالصواب
 العيزييز عبد على معاوية بن وزهري األحوص، أبو فاختلف: "إال أن اإلمام الطحاوي صوب كالمها وقال 

 حبقيقة أعلم واهلل عنه، ذكرناه كما عنه، منهما واحد كل ورواه احلديث، هذا إسناد يف رفيع بن
 0".أخل..مجيعا احلديثان يصحح أن ذلأ يف األوىل فكان...ذلأ يف الصواب

 

 .مليكة أبي ابن أو عمرو، عن: الوجه الرابع 
، ولكن احلديث غري ثابت عنه من هذا الوجه كما تقدم يف دراسة رفيع بن العيزييز عبدأيضا  رواه
   .الوجه الثالث

 

 :خالصة االختالف والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 
هو الوجه الراجح يف هذا  (عن أبيه عن النيب  سام عن دينار، بن عمرو)الوجه األول 

مث توبع عليه عمرو بن . بن دينار احلديث ألنه مروي عن سفيان بن عيينة وهو أعرف حبديث عمرو
والدارقطين كما وكذا رجحه ابن حجر . وعند غريه( 8528-58)دينار، تابعه اليزهري عند مسلم 

 . تقدم
ولكنه م يثبت  رفيع بن العيزييز عبدالوجه الثالث والرابع يرويه ما الوجه الثاين شاذ ومرجوح و وأ

 .فكال الوجهني غري حمفوا. راسةعنه بروايته عن عمرو بن دينار كما تقدم يف الد
 

 :الحكم علي الحديث 

                                                 

 (.1815:  103) املرجع السابق. 8
 (84/384) للطحاوي شرح مشكل اآلثار. 0
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 نافع عن يخر وله طريق أ. احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه الشيعان يف الصحيحني
 عليه العبد قوم ،العبد  ن يبلني ما له فكان ،عبد ىف له شركا أعتق من": ابن عمر مرفوعا ولفظه  عن
 البعارل أخرجه ".عتق ما عنه عتق فقد وإال، العبد ليهع وعتق، حصصهم شركاءه فأعطى ،عدل قيمة
 أبو وعنه( 0/110/8) مالأ وكذا( 8528) ومسلم( 0388/0524/0500-0505/0554)

 وابن( 8/050) والرمذل( 0/043) والنسائى( 4835 - 4838) أيضا غريه وعن( 4832) داود
 ،825 ،11، 85) وأمحد( 1/81) والبيهقى( 311) والدارقطىن( 8088) حبان وابن( 0501) ماجه
 .به نافع عن خمتلفة طرق من( 851 ،830 ،880
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 صوم عن النهي يف موقوفامل عمر، ابن عن السوار، أمت عن يرول، حديث عن وسئل:  (26)الحديث 
 .عرفة يوم

 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 أبو: هو وإمنا كنايته، يف شعبة ووهم عمر، ابن نع السوار، أمت عن دينار، بن عمرو عن: شعبة فقال

 .اجلمحي الرمحن عبد بن حممد: وامسه الثورين،
 .الصواب وهو الثورين، أمت عن دينار، بن عمرو عن عيينة، ابن رواه كذلأ
 ابن يعين علي، حدثنا: قال إسحاق، بن إمساعيل حدثنا: قاال حممد، بن ومحيزة الصفار، إمساعيل حدثنا
: قال الثورين، أبو: له يقال مجح، بين من رجل أخربين: عمرو قال: قال سفيان، حدثنا: قال املديين،
 .عرفة يوم صوم عن عمر ابن هناين
: سفيان فقال اجلمحي، الرمحن عبد بن حممد: يسميه األسود بن عثمان فإن: لسفيان قلت: علي قال
 الثورين، أبو: قالوا إذا ويغضب ديث،احل يطلب ابن له وكان: سفيان قال الرمحن، عبد بن حممد هو
 قد عمرو أسنان كانت يفهممل م: سفيان قال احلديث، هذا يف السوار، أبو: يقول شعبة وكان: قال

 8..ذهبت
 

 : إبدال الراوي بغيره الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .عمر ابن عن السوار، يأب عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 عمرو عن شعبة، من طريق هشام بن عبد امللأ عن (583)أخرجه الطربي يف هتذيب اآلثار 

 .فنهاه عرفة يوم صوم عن عمر ابن سأل أنه: السوار أمت عن دينار، بن
 ،، بهشعبة عن عبد الرمحن من طريق(  8/445)أخرجه الدارقطين يف املؤتلف واملعتلف و 

 .دوه
 

 .عن ابن عمر الرورين أبي عن دينار، بن عمرو: لراني الوجه ا
 أمت عن عمرو، ثنا: قال سفيان، ثنا: قالمن طريقه و ( 188)أخرجه احلميدي يف مسنده 

 ."فنهاين: "عرفة يوم صيام عن عمر ابن سألت: قال اجلمحي، الثورين
                                                 

 (.0152:   80/381)علل الدارقطين . 8
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 .به عن طريق سفيان،( 141:  8/388)وأخرجه الدوالمت أيضا يف الكين واألمساء 
 إمساعيل حدثنامن طريقه قال ( 8/443)وأخرجه الدارقطين يف العلل ويف املؤتلف واملعتلف 

: قال املديين، ابن يعين علي، حدثنا: قال إسحاق، بن إمساعيل حدثنا: قاال حممد، بن ومحيزة الصفار،
 عمر ابن هناين :قال الثورين، أبو: له يقال مجح، بين من رجل أخربين: عمرو قال: قال سفيان، حدثنا
 الرمحن عبد بن حممد: يسميه األسود بن عثمان فإن:  لسفيان قلت: علي قال .عرفة يوم صوم عن

 ويغضب احلديث، يطلب ابن له وكان:  سفيان قال الرمحن، عبد بن حممد هو: سفيان فقال اجلمحي،
 يفهممل م: سفيان قال ث،احلدي هذا يف السوار، أبو:  يقول شعبة وكان: قال الثورين، أبو: قالوا إذا

 .ذهبت قد عمرو أسنان كانت
 

  .سوداء عن ابن عمرال أبي عن دينار، بن عمرو :الوجه الرالث 
عبد الرمحن، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، من طريق ( 0141)أخرجه النسائي يف الكربي 

 .فنهاين، سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة:  عن أمت السوداء، قال
 

 .عن عمر بن الخطاب عميرعمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن : بع الوجه الرا
عبد الرمحن، عن و  من طريق النضر بن مشيل( 584و 580)أخرجه الطربي يف هتذيب اآلثار 

أن عمر هنى عن : أخربين عطاء، عن عبيد بن عمري: قال دينار، بن عمرو عن كالمها  سفيان، وشعبة،
 .صوم يوم عرفة

 سفيانحوشب و  عبد الرمحن، عنمن طريق ( 0135و 0141)يف الكربي وأخرجه النسائي 
 .، بهوشعبة

 

 : اختلف عن عمرو علي أوجه: دراسة االختالف 
 .عمر ابن عن السوار، أبي عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 

 :ف عنه لمث اخت 8.، كما تقدمثقة حافي متقنه شعبة بن احلجاج وهو روا
ثقة ثبت حافي )عبد الرمحن و  0(ثقة ثبت)ي الباهل بد امللأهشام بن عفمرة رواه عنه  ( أ)

 .عمر ابن عن السوار، أمت عن دينار، بن عمروعن  4(عارف بالرجال واحلديث

                                                 

 .(8)احلديث  انظر يف. 8
 (.1428:  514)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.3281:  458) املرجع السابق. 4



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

210 

 

  .عن ابن عمرسوداء ال أمت عن دينار، بن عمروومرة رواه عنه عبد الرمحن عن  ( ب)

عطاء عن ينار عن عن عمرو بن د عبد الرمحنو  8(ثقة ثبت)النضر بن مشيل ومرة رواه عنه  ( ت)
  .عبيد بن عمري عن عمر بن اخلطاب

الوجه األول والثاين يدور االختالف علي تسمية الراري بني عمرو وابن :  وجه الراجح عن شعبةال
فالوهم قد وقع علي . والرواة عن شعبة كلهم ثقات. فقد ذكر مرة أبا السوار ومرة أبا السوداء. عمر

وقد أشار الدارقطين إيل أن شعبة قد أخطأ يف ذكر كنية ". أبو الثورين"سفيان  هشعبة  والصحيح ما قال
أعله سفيان بن عيينة بنفسه، تقدم وهو خطأ كما . وكناه بأمت السوار اجلمحي الرمحن عبد بن حممد
 .آنفا

 حنبل، بن أمحد بن اهلل عبد حدثين" :وكذا خطّأه أمحد بن حنبل أيضا، كما نقل الدوالمت 
 فقلت الثورين، أبو هو وإمنا السوار، أبو: فقال الثورين، أمت كنية يف شعبة أخطأ: قال ،أمت حدثين: قال
 الذي القرشي، الرمحن عبد بن حممد: امسه مشهور، مكة أهل من رجل: قال الثورين؟ أبو هذا من: ألمت
 حممد: سلمة بن محاد ويقول الثورين، أبو: يقول عيينة، بن سفيان به حيدث دينار، بن عمرو: عنه يروي
 شعبة وأخطأ دينار، بن عمرو عن به، حيدث وكلهم السوار، أبو: شعبة ويقول القرشي، الرمحن عبد بن
 عبد: عنه يروي  امة وأبو مسلم، بنث حممد  امة وأبو الرمحن عبد بن حممد الثورين أبو هو إمنا فيه،
 0."امليزي ثفال وأبو عطية، أمت بن الصلت  امة وأبو عمرو، بن اهلل عبد عن  امة، وأبو رفيع، بن العيزييز

وكذا قال ابن  4.وهم وهو السوار، أمت عن دينار بن عمرو عن شعبة قال: قال البعاري 
 3.ماكوال

 وحدثين .فيه يهم فيما شعبة على به يعتد مما وهذا الثورين أبو والصواب: "وقال الدارقطين 
 يف شعبة خطأ أكثر: يقول أمت مسعت:  قال حنبل بن أمحد بن اهلل عبد حدثنا ،وآخرون أمحد بن دعلج
  5."الرجال أمساء

حمفوا ألن الرواة كلهم ثقات وشعبة قد توبع عليه، تابعه سفيان وحوشب   وأما الوجه الثالث
 . كما سيأيت

                                                 

 (.1845:  510) املرجع السابق. 8
 (.8/388)للدوالمت الكين واألمساء . 0
 (.335:  8/852)التاريخ الكبري للبعاري . 4
 (8/518) البن ماكوال اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملعتلف يف األمساء والكىن واألنساب. 3
 (.445) ارقطينللد املؤتلف واملعتلف. 5
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 .إلسناده لهذا الوجه معلول بوهم الراوي شعبة وعدم ضبط:  قلت
 

 .عن ابن عمر رينالرو  أبي عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 :مث اختلف عنه  8.ثقة وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، كما تقدمسفيان بن عيينة وهو  رواه

عن ابن  الثورين أمت عن دينار، بن عمروفمرة رواه عنه احلميدي وعلي بن املديين عن  ( أ)
 .عمر

لرجال ثقة ثبت حافي عارف با)  عبد الرمحنو  0(ثقة ثبت)النضر بن مشيل ومرة رواه عنه  ( ب)
 .عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عمر بن اخلطاب 4(واحلديث

كما يتضح أن الرواة كلهم من الثقات وكال الروايتني حمفوا عنه إن شاء :  الوجه الراجح عن سفيا 
اهلل مع إمكان اجلمع بينهما، حبيث أنه روي مرة من مسند ابن عمر ومرة من طريق أخري من مسند 

 .اخلطابعمر بن 
 

  .سوداء عن ابن عمرال أبي عن دينار، بن عمرو :الوجه الرالث 
 .رواه عنه شعبة وم يصح عنه كما تقدم يف دراسة الوجه األول

 

 .عن عمر بن الخطاب عميرعمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن : الوجه الرابع 
 :عن عمرو بن دينار  رواه
 .كما تقدم يف دراسة الوجه الثالث  هذا الوجه حمفوا عنه:  سفيا  بن عيينة (8)
 .هذا الوجه حمفوا عنه كما تقدم يف دراسة الوجه األول : شعبة بن الحجاج (0)
  3.هو ثقة : بن عقيلحوشب  (4)
فاحلديث من هذا الوجه حمفوا . رواه سفيان وهو أثبت الناس يف عمرو وتابعه شعبة وحوشب:  قلت

 .ال شأ
 
 

                                                 

 (8)يف احلديث انظر . 8
 (.1845:  510)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.3281:  458) املرجع السابق. 4
 (.8580:  813) املرجع السابق. 3
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 :رو ابن دينار خالصة االختالف والوجه الراجح عن عم 
عن سفيان هو الوجه الراجح هنا  (عن ابن عمر الثورين أمت عن دينار، بن عمرو)الوجه الثاين 

 . بال شأ ملا أنه أثبت الناس يف عمرو بن دينار
الوجه األول والثالث وهم فيه شعبة يف ذكر كنية الراوي كما أشار إليه سفيان بن عيينة أما و 

 .فهو معلول بوهم الراويلدارقطين وغريهم، عاري واوأمحد بن حنبل والب
 . وأما الوجه الرابع من مسند عمر بن اخلطاب أيضا حمفوا

 

 : الحكم علي الحديث 
 الرمحن عبد بن حممد الثورين أبوورواته كلهم ثقات إال  لذاته احلديث من وجهه الراجح حسن

حلديث روي من طرق أخري مبعناه وا 0.مقبول: وقال ابن حجر  8ذكره ابن حبان يف الثقات .اجلمحي
حججت مع رسول : "ولفظه بسند صحيح ( 1108)عن ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق يف املصنف 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلم يصم يوم عرفة، وحججت مع أمت بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر 
وكذا الوجه  ".هنى عنهفلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا ال أصومه وال آمر به، وال أ

 . مسند عمر بن اخلطاب أيضا صحيحالرابع من 
 
 

  

                                                 

 (.5015:  5/415) البن حبان الثقات. 8
 (.1211: 388)تقريب التهذيب البن حجر . 0
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 وسبعا مجيعا،  انيا  اهلل رسول صلى: عمر ابن عن نافع، حديث عن وسئل  :  (27)الحديث 
 .مسافر غري مقيم وهو مجيعا،
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه: الدارقطين  فقال
 .عمر ابن عن نافع، عن دينار، نب عمرو عن بكر، أبو مرزوق فرواه
 .وهم وهو عنه، احلنفي، علي أمت عن اجلبار، عبد بن سليمان به حدث

 8.عباس ابن عن زيد، بن جابر الشعثاء أمت عن دينار، بن عمرو عن: والصواب
     

 : إبدال الراوي أو أكرر بغيره الختالف فيا: نوو االختالف 

 :خريجها أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وت

 :عمر ابن عن نافع، عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
عن أمت علي  م أقف علي من أخرجه إال أن الدارقطين أورده عن سليمان بن عبد اجلبار

 .بكر عن عمرو بن دينار عن نافع عن ابن عمر، فذكره احلنفي، عن مرزوق أمت
 

 عباس ابن عن زيد، بن جابر الشعراء أبي عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
وأبو شيبة يف ( 803ص )والشافعي يف السنن املأثورة ( 315رقم )أخرجه احلميدي يف مسنده 

عن ابن جريج ( 3341)وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  .عن سفيان( 41821و  1001)مصنفه 
 .ة وابن جريجعن سفيان وشعب( 4311و 0315و 8881)ومعمر، وأمحد يف مسنده 

وشعبة  زيد بن محاد طريق عن (8813، 510، 534)يف صحيحه  البعاري أخرجهوكذا 
 وسبعا مجيعا،  انيا  اهلل رسول مع صليت"فذكره ولفي سفيان . به دينار، بن عمرو عن وسفيان
( 8083)عن سفيان ومحاد وأبو داود يف سننه ( 125-55/51)وأخرجه مسلم يف صحيحه  ".مجيعا

وقال  "العشاء وعجل املغرب وأخر العصر، وعجل الظهر أخر" فيه وزاد( 518)والنسائي يف سننه 
عن سفيان وأبو ( 0483)وأبو يعلي املوصلي يف مسنده  مدرج فإنه ،خلإ..الظهر أخر قوله: األلباين 

عن سفيان وابن ( 811)عن شعبة والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ( 0328)عوانة يف مستعرجه 
د بن زيد وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط والطرباين يف املعجم عن محا( 8581)حبان يف صحيحه 

عن سفيان ومعمر وروح بن القاسم ومحاد بن زيد، ( 80121، 80121، 80125، 80538)الكبري 
                                                 

 (.0821:  84/08)علل الدارقطين . 8
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عن سفيان، والسراج يف ( 1051)ويف معرفة السنن واآلثار ( 5550)البيهقي يف السنن الكربي و 
 .عن ابن جريج( 0033)مسنده 

 دينار، بن عمرو عن( سفيان، شعبة، محاد بن زيد وابن جريج ومعمر وروح بن القاسم)ستتهم 
 .مفصال وخمتصرا به، دوه

 

 . اختلف عن عمرو علي وجهني: دراسة االختالف 
 :عمر ابن عن نافع، عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
ذكره ابن . بكر أبو يتهكن الباهلي الرمحن عبد بن طلحة موىل رزوقمرزوق أبو بكر وهو م رواه

 4.صدوق: وقال ابن حجر  0.ثقة: وقال أبو زرعة  8.خيطئ: حبان يف الثقات وقال 
رواه مرزوق أبو بكر وهو خمتلف فيه، فوثقه ابن حبان وقال خيطئ وهذا معروف بأن جرح ابن :  قلت

من أصحاب خالف مجعا  حيث جعله من مسند ابن عمر مث أنه مع تفرده. حبان حيمل أمهية خاصة
فهذا الوجه منكر ". وهو وهم: "فهذا وهم ال شأ كما أعله الدارقطين بقوله . عمرو بن دينار الثقات

 .مردود
 

 .عباس ابن عن زيد، بن جابر الشعراء أبي عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 :ستة من أصحاب عمرو بن دينار وهم  رواه
  3.و بن دينار، تقدم، أثبت الناس يف عمر قةث:  سفيا  بن عيينة (1)
 5.ثقة ثبت، تقدم:  شعبة بن الحجاج (2)
 1.ثقة مدلس، تقدم:  ابن جريج (4)
هو ثقة إال أنه يتحرل يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة :  معمر بن الراشد (3)

 8.تقدمة، وعن البصرين خاص
                                                 

 (.88280:  1/311) البن حبان الثقات.  8
 (.8023:  1/013)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.1555:  505)تقريب التهذيب البن حجر . 4
 (.8)احلديث انظر يف . 3
 .نفس املرجع. 5
 .نفس املرجع.  1
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  0.تقدم، ثقة ثبت:  حماد بن زيد (5)
  4، كما تقدمحافيثقة هو :  روح بن القاسم (6)
رواه ستة من أصحاب عمرو بن دينار وكلهم من الثقات مع أن فيهم سفيان وهو أثبت الناس :  لتق

 عن دينار، بن عمرو عن: والصواب "وبه قال الدارقطين . فال شأ أن هذا الوجه هو احملفوا. يف عمرو
 ".عباس ابن عن زيد، بن جابر الشعثاء أمت
 

 :دينار  خالصة االختالف والوجه الراجح عن عمرو بن 
هو الوجه الراجح  (عباس ابن عن زيد، بن جابر الشعثاء أمت عن دينار، بن عمرو)الوجه الثاين 

يف هذا احلديث ال شأ ألنه مروي عن ستة من أصحاب عمرو بن دينار الثقات وقد أخرجه الشيعان 
 .يف صحيحيهما وصوبه الدارقطين أيضا

  .منكر مردودالوجه األول وأما 
 

 :لحديث الحكم علي ا
 .احلديث من وجهه الراجح صحيح علي شرط الشيعني، أخرجه الشيعان يف الصحيحني

  

                                                                                                                                           

 .نفس املرجع. 8
 (.4)احلديث انظر يف . 0
 .نفس املرجع. 4
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 القاعد صالة:  اهلل رسول قال: عمر ابن عن دينار، بن عمرو حديث عن وسئل : (28)الحديث 
 .القائم صالة نصف على
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 .عمر ابن عن دينار، بن عمرو عن عيينة، ابن عن اجلعفي، حسني فرواه
 .عمرو بن اهلل عبد عن شعيب، بن عمرو عن دينار، بن عمرو عن عيينة، ابن عن يرويه، وغريه
 .جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن: وقيل
    8.عمر ابن عن: قوله على اجلعفي حسني يتابع وم
 

 :أكرر بغيره  إبدال الراوي أو الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .عمر ابن عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 بن سفيان ثنا علي، بن احلسنيعن ( 511)أخرجه اهليثمي يف كشف األستار عن زوائد البيزار 

 صالة من النصف على القاعد صالة": قال  النيب أن عمر، ابن عن دينار، بن عمرو عن عيينة،
 .دينار بن عمرو عن حسني، رواه: البيزار قالو  "القائم

 

 بن عمرو: وقيل / عمرو بن اهلل عبد عن شعيب، بن عمرو عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 .جده عن أبيه، عن شعيب،

وابن املقرئ يف معجمه  عمرو بن حممد الناقدمن طريق  (151" )األوسط" يف الطرباين أخرجه
 عمرو عن عيينة، بن سفيان عن ، كالمهاسعيد بن عبد الرمحن أبو عبيد اهلل املعيزومي طريق نم (3رقم )
 .جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن دينار، بن
 

 .عمرو بن اهلل عبد عن دينار، بن عمرو : الوجه الرالث
 بن اهلل عبد عن دينار، بن عمرو أخربين: قال جريج، ابن عن( 3800) الرزاق عبد أخرجه

 . النيب عن العاصي، بن عمرو
 

                                                 

 (.4231:  84/815)علل احلديث . 8



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

218 

 

 :اختلف عن عمرو بن دينار علي أوجه : دراسة االختالف 
 .عمر ابن عن دينار، بن عمرو: الوجه األول 
 :مث اختلف عنه  8.ثبت وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، تقدم قةسفيان بن عيينة وهو ث رواه

عن النيب صلي اهلل عليه  عمر بنا عن دينار بن عمرو عن علي بن احلسنيمرة رواه عنه  ( أ)
 0.عابد ثقةئ وهو املقر  الكويف اجلعفي الوليد ابن علي ابن احلسنيواحلسني هو . وسلم
سعيد بن عبد الرمحن و  4(ثقة حافي وهم يف حديث) عمرو بن حممد الناقدومرة رواه عنه  ( ب)

أشار إليه )واحد غري و  .جده عن أبيه، عن شعيب، بن عمروعن  3(ثقة) أبو عبيد اهلل املعيزومي
 .عمرو بن اهلل عبد عن شعيب، بن عمرو عن دينار، بن عمرو عن (م أقف علي من هوالدارقطين و 

الوجه األول رواه عنه احلسني وهو ثقة ولكن الدارقطي يشري إيل نكارته :  وجه الراجح عن سفيا ال
 .فهو شاذ مرجوح ."عمر ابن عن: قوله على اجلعفي حسني يتابع وم"وقال 

وغريمها  سعيد بن عبد الرمحن أبو عبيد اهلل املعيزوميو  عمرو بن حممد الناقدوأما الوجه الثاين رواه عنه 
عديدة من  طرق أخريويؤيده . فاحلديث حمفوا من هذا الطريق ال شأ. لداقطين إيل ترجيحهوأشار ا

، 1احلذاء موسى أىب ،1ةاهد، و 5طريق أمت حييي األعرجو مثل عن عبد اهلل بن عمر مروية  سياق آخر
 .1وغريه اليزهرلو 

                                                 

 (.8)احلديث انظر يف  .8
 (8445:  811)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.5821:  301) املرجع السابق. 4
 (.0431:  041) املرجع السابق. 3
( 004/ 4)والنسائي ( 513و  514/ 8)وأبو داود ( 038و  032/ 0)وأبو عوانة ( 521/ 8)عند مسلم . 5

( 041/ 0)وابن خيزمية ( 032/ 5)وابن املنذر يف األوسط  (010/ 8)والدارمي ( 028و  880و  810/ 0)وأمحد 
 (.388/ 0)والبيهقي  801/ 8والطيالسى كما يف املنحة ( 310/ 0)وعبد الرزاق 

والنسائي يف ( 18/ 8)وابن أىب حا  يف العلل ( 350/ 1)والبيزار ( 011و  011/ 8)عند األوسط للطرباين . 1
 (348و  342/ 8)الكربل 

 (.520/ 8)وابن أىب شيبة يف مصنفه ( 884و  880/ 0)وأمحد ( 348و  342/ 8)ي يف الكربل عند النسائ. 1
والطرباين ( 318/ 0)وكذا عبد الرزاق ( 520/ 0)وابن أىب شيبة يف املصنف ( 348/ 8)عند النسائي يف الكربل . 1

 (.488/ 1)والبيزار ( 001و  001/ 8)يف األوسط 
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إال أن . هذا الوجه عن سفيان من رواية حسني اجلعفي غريب من هذا الوجه شاذ مرجوح:  قلت
 .حسن وإسناده 8الكبري يف والطرباين البيزار رواه: اهليثمي حسنه بإعتبار إسناده وقال 

 

 بن عمرو عنوقيل / عمرو بن اهلل عبد عن شعيب، بن عمرو عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 .جده عن أبيه، عن شعيب،

وهذا هو الوجه  0.سفيان بن عيينة وهو ثقة ثبت وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، تقدمرواه 
 .احملفوا عن سفيان كما تقدم يف دراسة الوجه األول

ولكن  ."سفيان الإ عمرو عن احلديث هذا يرو م" :قال الطرباين عقب هذه الرواية يف األوسط :  قلت
 . هل أعله بالتفرد؟ رمبا ال. قصده فيه غري واضح

 عيينة ابن ورواية...عمرو على إسناده سياق يف اختلف وقد: "الصنعاين  حسن قال أبو الفضلفقد 
". سفيان إال عمرو عن احلديث هذا يرو م: "عقبه وقال (010/ 8) األوسط يف الطرباين عند وقعت
واهلل  4."تقدم مبا حمجوج فهو مطلقاا عمرو عن التفرد أراد وإن فذاك ذكره الذل قبالسيا أراد فإن. اهـ
 .أعلم

 

 : عمرو بن اهلل عبد عن دينار، بن عمرو عن:  الوجه الرالث
  3.ثقة مدلس، تقدمابن جريج،  رواه

نه إال أنه خالف سفيان من هو أوثق م. بن جريج م يدلس يف هذا السند حبيث صرح بالسماعا:  قلت
فاحلديث من . وقد تفرد به وم يتابع. بإسقاط الواسطة بني عمرو وعبد اهلل بن عمرو يف عمرو بن دينار

 . هذا الوجه شاذ مرجوح
: قال إذ عيينة بن سفيان خالفه تقدم كما جريج ابن عنه فرواه: "الصنعاين  حسن قال أبو الفضلفقد 
 جريج ابن من أوثق عيينة ابن أن شأ وال .هجد عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن دينار بن عمرو عن

 8".دلسه جريج ابن يكون أن وأخشى

                                                 

 .وتتبعي جده يف حد حبثيأم . 8
 (.8)احلديث انظر يف . 0
 (.0/128) الصنعاين حسن الفضل متأل نيزهة األلباب يف قول الرمذي ويف الباب. 4
 (.8)احلديث انظر يف . 3
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 :   عن عمرو بن دينار خالصة االختالف والوجه الراجح
 بن عمرو عنأو / عمرو بن اهلل عبد عن شعيب، بن عمرو عن دينار، بن عمرو)الوجه الثاين 

وي عن سفيان يف أصح روايته وإليه هو الراجح يف هذا احلديث ألنه مر  (جده عن أبيه، عن شعيب،
 .أشار الدارقطين أيضا

 .وأما الوجه األول م يثبت عن سفيان من طريق احلسني اجلعفي فال حيتج به
 .وأما الوجه الثالث معلول بالغرابة واملعالفة فهو شاذ مرجوح

 

 : الحكم علي الحديث 
قال فيه أبو . فيه مقال قداحلديث من وجهه الراجح صحيح ويف إسناده عمرو بن حممد النا

 3.افياحل: وقال الذهيب  4حديث يف وهم حافي ثقةوقال ابن حجر   0.ثقة أمني وصدوق: حا  
 . ولكن احلديث له طرق صحيحة عديدة كما تقدم، تعضده ويتقوي به

  

                                                                                                                                           

 (.0/128) الصنعاين حسن الفضل متأل نيزهة األلباب يف قول الرمذي ويف الباب. 8
 (.8358:  1/010)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.5821:  301)يب البن حجر تقريب التهذ. 4
 (.3003:  0/11)الكاشف للذهيب . 3
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 ال محران، يا: حلمران قال أنه عمرمل ابن عن دينار، بن عمرو حديث عن وسئل : (29)الحديث 
 رؤوس على اهلل فيفضحأ الدنيا، يف ولدك من تنتفي وال حسناتأ، من فيؤخذ بدين، اهلل تلقني

 .الرغائب فيها فإن الفجر ركعيت يف وسارع القيامة، يوم األشهاد
 دينارمل بن عمرو على فيه اختلف: الدارقطني  فقال
 .موقوفا عمر، ابن عن دينار، بن عمرو عن زيد، بن ومحاد شعبة، فرواه
 .الصواب وهو عمر، ابن عن محران، عن بيزة، أمت بن القاسم عن دينار، بن عمرو عن عيينة، ابن ورواه
 .وقفه وكلهم
 .مرفوعا عمر ابن عن ةاهد، عن سليم، أمت بن ليث ورواه

 8.أشبه واملوقوف
 

  .ووجه آخر من وجوه االختالف الزيادة والنقصا  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :عمرو بن دينار وتخريجها أوجه االختالف علي 

 .موقوفا عمر، ابن عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
أنه يرويه شعبة ومحاد بن زيد عن عمرو بن  الدارقطين م أقف علي من أخرجه إال ما أفادنا

 .دينار عن ابن عمر موقوفا
 

 .موقوفا عمر ابن عن حمرا ، عن بزة، أبي بن القاسم عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 عن سفيان عن عمرو بن دينارأنه يرويه  الدارقطين م أقف علي من أخرجه إال ما أفادنا

 .موقوفا محران عن زة،ر ب أمت بن القاسم
 

 :اختلف عن عمرو بن دينار علي وجهني : دراسة االختالف 
 .موقوفا عمر، ابن عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 :عن عمرو بن دينار  هروا

 .0ثقة ثبت، تقدم:  بن الحجاجشعبة  (1)

                                                 

 (.4255:  84/818)علل الدارقطين . 8
 (.8)احلديث انظر يف . 0



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

202 

 

  .8تقدم، ثقة ثبت:  حماد بن زيد (2)
فهذا . رواه شعبة ومحاد بن زيد وكالمها من أثبت أصحاب عمرو بن دينار وتابع أحدمها اآلخر: قلت 

احلديث روي . الوجه قوي بظاهر إسناده إال أن فيه علة خفية وهي سقط الراوي بني عمرو وابن عمر
 كذا رواهو ، سيأيت 4محرانو  0يزةب أمت بن القاسمبواسطتني كما رواه سفيان . طةمن أوجه أخري بالواس

 ابن قال"وذلأ ( 3118)عند عبد الرزاق يف مصنفه بألفاا متقاربة  ،بواسطة محران أيوبمعمر عن 
 وال درهم، وال مث دينار ال حسناتأ من فيؤخذ دين وعليأ ألت وال ،اهلل اتق محران، يا": حلمران عمر
 ".الدهر رغب فيهما فإن ،الفجر بركعيت وعليأ القيامة، يوم به اهلل فيفضحأ فتفضحه ولدك من يتنتف

فهذا الوجه ناقص وبالتايل شاذ . الظن أن شعبة ومحاد أسقطا الواسطة بني عمرو وابن عمرعلي فيغلب 
 .مرجوح

 

 .عمر ابن عن حمرا ، عن زة،ر ب أبي بن القاسم عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
  .3ثبت وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، تقدم قةسفيان بن عيينة وهو ث رواه

علي  أيوب السعتياين معمر بروايته عن سفيان بن عيينة أثبت الناس يف عمرو بن دينار وتابعه: قلت 
فروايته أ  وأرجح مما روي عن شعبة ومحاد بدون  ،(3118)محران، عند عبد الرزاق يف مصنفه 

 .ةالواسط
 

 

 : والوجه الراجح عن عمرو بن دينار خالصة الدراسة
عن سفيان  (عمر ابن عن محران، عن زة،ر ب أمت بن القاسم عن دينار، بن عمرو)الوجه الثاين 

 .هو الوجه الراجح يف هذا احلديث ألنه مروي عن سفيان وأ  من حديث محاد وشعبة
 .ألنه ناقص حوأما الوجه األول من حديث شعبة ومحاد بن زيد مرجو 

                                                 

 .(4)احلديث انظر يف . 8
 (.5350:  338التقريب )اخلامسة  ثقة من.  0
:  818التقريب )قة من الثانية محران بضم أوله ابن أبان موىل عثمان ابن عفان اشراه يف زمن أمت بكر الصديق ث. 4

8584.) 
 .(8)احلديث انظر يف . 3
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 ةاهد، عن سليم، أمت بن ليثواجلدير بالذكر أنه قد ذكر الدارقطين طريقا آخر مرفوعا عن 
أي يشعر هبذا عدم صحة الرفع من " أشبه واملوقوف"مث قال  .(م أقف علي من أخرجه) عمر ابن عن

 .كالمها  ني املوقوفتنيقيهذا الوجه ورد من أسنده وصوب الطر 
 

 : الحكم علي الحديث
وروي شطره األول . ورواته ثقات علي شرط الصحيحني. احلديث من وجهه الراجح صحيح

 .8من طرق خمتلفة عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا وصوبه أبو حا  أيضا موقوفا
 
 

                                                 

 (.5/410)علل احلديث البن أمت حا  : انظر للتفصيل . 8
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  مروياته من مسند المسور بن مخرمة

 إمنا:   اهلل رسول قال: خمرمة بن املسور عن مليكة، أمت ابن حديث عن وسئل : (31)الحديث 
 .أغضبين فقد أغضبها من مين، بضعة فاطمة
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 .املسور عن مليكة، أمت ابن عن دينار، بن عمرو عن عيينة، ابن فرواه
 .مرسال عمرو عن العطار، داود ورواه
 مليكة أمت بن اهلل عبد بن اهلل عبيد بن اهلل عبد وهو مليكة، أمت ابن عن هليعة، وابن الليث، ورواه

 .خمرمة بن املسور عن تيمي، القرشي،
 .السعتياين أيوب وخالفهم
 .اليزبري بن اهلل عبد عن مليكة، أمت ابن عن ورواه

 8.بالصواب أشبه خمرمة بن املسور وحديث
 

  : الوصل واارسال ووجه آخر من وجوه االختالف الختالف فيا: نوو االختالف 

 :الختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها أوجه ا

 .مرفوعا المسور عن مليكة، أبي ابن عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
وابن ( 0338-83)يف صحيحه ومسلم (  4111، 4183)يف صحيحه أخرجه البعاري 

والنسائي يف  (4118)والرمذي يف سننه حتت احلديث  (0853) "اآلحاد واملثاين"أمت عاصم يف 
والطرباين ( 8188)واآلجري يف الشريعة ( 3044)وأبو عوانة يف مستعرجه  (1311، 1484)ربي الك

وابن شاهني يف فضائل فاطمة ( 02110)والبيهقي يف السنن الكربي ( 8280)يف املعجم الكبري 
والبغوي يف ( 1408)ويف معرفة الصحابة ( 0/32)ويف احللية ( 31ص)وأبو نعيم يف األمايل ( 08)

 عن مليكة، أمت ابن عن دينار، بن عمرو عن عيينة، ابنعن كلهم من طرق ( 0811)الصحابة معجم 
 ."فاطمة بضعة مين، فمن أغضبها أغضبين: "، فذكره مفصال وخمتصرا، ولفي البعاري خمرمة بن املسور

 

                                                 

 (.4838:  84/058)علل الدارقطين  . 8
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 .عمرو بن دينار مرسال: الوجه الراني 
 .رواه عنه، به العطار اوددم أقف علي من أخرجه إال ما أفادنا الدارقطين بأن 

 

 .بن دينار عن محمد بن علي مرسال عمرو :الوجه الرالث 
من طريقه باختصار واآلجري يف الشريعة ( 40018)أمت شيبة يف مصنفه  أخرجه ابن

قصة وذكر  مرسال ، بهعلي بن حممد عن عمرو، عن عيينة، ابنعن  ابن املقرئمن طريق ( 8180)
فقام النيب صلى اهلل عليه وسلم على املنرب , عنه أراد أن ينكح ابنة أمت جهل أن عليا رضي اهلل : "وهي 
وبني ابنة حبيب  ،وم يكن ذلأ لهمل أن جيمع بني ابنة عدو اهلل ،إن عليا أراد أن ينكح العوذي": فقال
 ".فمن أغضبها فقد أغضبين ،إمنا فاطمة بضعة مين ،اهلل
 

 :ار علي أوجه اختلف عن عمرو بن دين: دراسة االختالف 
 .مرفوعا المسور عن مليكة، أبي ابن عن دينار، بن عمرو: الوجه األول 
 8.ثبت وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، تقدم قةوهو ث سفيان بن عيينةرواه 

مث أخرجه الشيعان يف الصحيحني، فاحلديث . ه سفيان بن عيينة وهو أثبت الناس يف عمروروا: قلت 
 4ابن هليعة، و0، تابعه الليث بن سعدعليه وقد توبع عمرو بن دينار.  شأمن هذا الوجه حمفوا ال

 ".بالصواب أشبه خمرمة بن املسور وحديث"قطين وقال ر وصوبه الدا. 3اليزهريو 

                                                 

 (.8)احلديث انظر يف . 8
 (0218)وأبو داود ( 8881)وابن ماجة ( 0338-84)ومسلم ( 5042)والبعاري ( 81801)أخرجه أمحد . 0

، ، 1315، ، 1480)والنسائي يف الكربي ( 0855" )اآلحاد واملثاين"وابن أمت عاصم يف ( 4111)والرمذي 
وابن حبان يف صحيحه ( 3815)والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ( 3048)وأبو عوانة يف مستعرجه ( 1311

ويف معرفة الصحابة ( 1/405و  0/32)وأبو نعيم يف حلية األولياء ( 8282)والطرباين يف املعجم الكبري ( 1855)
وابن شاهني يف فضائل فاطمة ( 08384و 83188و  83181)والبيهقي يف السنن الكربي ( 1408و  1810)
حدثين عبد اهلل بن : عن طريق الليث يعين ابن سعد، قال( 4/882)وابن قانع يف مسند الصحابة ( 02و88و 81)

 ".يريبين ما أراهبا ويؤذيين ما آذاها: "زاد الليث.  ، فذكر دوهعبيد اهلل بن أمت مليكة، عن املسور بن خمرمة
 .، به دوه(8288)أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري . 4
وقال ( 4108و 801)والبعاري ( 8443)ويف فضائل الصحابة ( 88802و 88888و 88881)أخرجه أمحد . 3

( 4882)اد حممد بن عمرو بن حلحلة ويف وز ( : 4108)وقال عقب . تابعه اليزبيدي( : 801)البعاري عقب 
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 .عن عمرو بن دينار مرسال: الوجه الراني 
 .8تقدم وهو متفق علي توثيقه، العطار داودرواه 

متفق علي توثيقه إال أنه تفرد به وخالف الطريق املشهورة عن  داود بن عبد الرمحن العطار وهو:  قلت
 .فهذا الوجه شاذ مرجوح. عمرو املتقدم

 

 .مرسالبن دينار عن محمد بن علي  عمرو عن  :الوجه الرالث 
 4(ثقة)وابن املقرئ  0(تصانيف صاحب حافي قةث) بن أمت شيبةسفيان بن عيينة من رواية ا رواه:  قلت

 .فاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا إن شاء اهلل. ات األئمة يشد بعضهما بعضاوكالمها من الثق
 

 :خالصة االختالف والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 
هو الوجه الراجح ألنه  (املسور عن مليكة، أمت ابن عن دينار، بن عمرو)الوجه األول املرفوع 

. ار وأخرجه الشيعان يف الصحيحنيمروي عن سفيان بن عيينة وهو أثبت أصحاب عمرو بن دين
 .فال شأ أن هذا الوجه حمفوا عن عمرو بن دينار. وصوبه الدارقطين أيضا

 . وأما الوجه الثاين املرسل شاذ مرجوح
 .أيضامرسال والوجه الثالث أيضا حمفوا إن شاء اهلل حبيث قد روي احلديث عن سفيان 

نار والليث وابن هليعة عتياين خالف عمرو بن ديقد روي هذا احلديث من طريق أيوب الس: المالحظة 
 ". املسور بن خمرمة"بدل " اليزبري بن اهلل عبد" عن مليكة، أمت بن اهلل عبد عن تهيبروا

 أمت وابن ،(4118) الرمذيو ( 8401)ويف فضائل الصحابة ( 81804) يف مسنده أمحد أخرجه
/ 00و 84اجليزء من قطعة( )011) ريالكب يف والطرباين ،(0851" )واملثاين اآلحاد" يف عاصم

 اهلل عبد عن يوب،عن أ علية بابن املعروف إبراهيم بن إمساعيل طريق من (3158) واحلاكم ،(8284)

                                                                                                                                           

 1483)والنسائي يف الكربل ( 8888)وابن ماجة ( 0218)وأبو داود ( 1480و 1488و 1482)ومسلم 
عن " وزاد وإين أكره أن يسوءها، واهلل ال جتتمع بنت رسول اهلل وبنت عدو اهلل عند رجل واحد( 1311و 1318و

 .ة دوهطريق علي بن احلسني، عن املسور بن خمرم
 (.05)احلديث انظر يف . 8
 (.4515:  402)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.1253:  382)املرجع السابق . 4
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 وسلم عليه اهلل صلى النيب فبلني جهل، أمت ابنة ذكر عليا أن اليزبري، بن اهلل عبد عن مليكة، أمت بن
: والطرباين عاصم أمت ابن وعند. "أنصبها ما وينصبين ،آذاها ما يؤذيين مين، بضعة فاطمة إهنا: "فقال
 ".أغضبها ما ويغضبين"

 قالكما . فالعلماء قد حاولوا للتوفيق بني الروايتني املعالفتني واجلمع بينهما دون الرجيح
 غري وقال اليزبري، ابن عن مليكة أمت ابن عن أيوب قال هكذا صحيح، حسن حديث هذا": الرمذي
 ."مجيعا عنهما رول مليكة أمت ابن يكون أن وحيتمل خمرمة، بن املسور عن ملكية أمت ابن عن: واحد

": الفتح" يف احلافي وقال، (8/485" )األحاديث املعتارة"ونقل قوله ضياء الدين املقدسي يف 
 مسعها أو فقط، القطعة هذه مسع اليزبري ابن يكون أن حيتمل نعم ... املسور طريق وغريه الدارقطين ورجح
 .8فأرسلها املسور من
 

 : الحكم علي الحديث 
 .احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه الشيعان يف صحيحيهما

  

                                                 

 (.1/825) البن حجر فتح الباري.  8
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  اهلل مروياته من  مسند جابر بن عبد

 من: وسلم عليه اهلل صلى النيب عن جابر، عن علي، بن حممد حديث عن وسئل:  (31)الحديث 
 .اجلنة طريق 8خطئ علي الصالة نسي
 حفص، بن عمر فرواه ، عنهما واختلف حممد، بن جعفر عن دينار، بن عمرو يرويه:  ارقطنيالد فقال
 .جابر عن أبيه، عن حممد، بن جعفر عن أبيه، عن غياث، بن

 محاد عن جبارة، فرواه مرسال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن أبيه، عن حممد، بن جعفر عن يرويه، وغريه
 .محاد على فيه مووه جابر، عن عمرو، عن زيد، بن

 .مرسال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن علي، بن حممد عن عمرو، عن محاد، عن يرويه وغريه
 0.أصح واملرسل عمرو، عن محاد، غري رواه وكذلأ

 

  .الوصل واارسال ووجه آخر من وجوه االختالف الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .مرسال  النبي عن علي، بن محمد عن عمرو، :لوجه األول ا
 بن سليمان حدثنا: قال ( 34رقم " )النيب على الصالة فضل" يف القاضي إمساعيل أخرجه

وصححه  مرسال علي بن حممد علي بن حممد عن عمرو، عن زيد، بن محاد ثنا: قال 3وعارم ،4حرب
 5.األلباين

، حسني بن علي بن حممد عن عمرو، قال: قال سفيان عن 1اهلل عبد بن عليعن  (30)ويف 
 اهلل رسول قال: يقول علي بن حممد مسعت: عمرو بعد رجل قال: سفيان قال: مث تعقب به . فذكره

                                                 

شرح )فركها كلية ترك لطريق اجلنة أي لطريقها . أي األعمال الصاحلة طرق إىل اجلنة والصالة من مجلها( خطئ.  )8
 (8/083)، سنن ابن ماجه (لباقيحممد فؤاد عبد ا

 (.4881:  84/404)علل الدارقطين . 0
 (.0535:  052التقريب )قاضي مكة ثقة إمام حافي . 4
:  520التقريب )هو حممد ابن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري لقبه عارم ثقة ثبت تغري يف آخر عمره . 3

1001.) 
 (35ص )لم حتقيق األلباين فضل الصالة على النيب صلى اهلل عليه وس. 5
هو علي ابن املديين ابن عبد اهلل ابن جعفر ابن جنيح بصري ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره باحلديث وعلله ح  . 1

 (.3112:  324التقريب )قال البعاري ما استصغرت نفسي إال عند علي ابن املديين 
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: فقال الرجل سفيان مسى مث «اجلنة طريق خطئ علي يصل فلم عنده ذكرت من»: وسلم عليه اهلل صلى
 0صحيح لغريه:  وقال األلباين .الصرييف: وهو ،8بسام: هو
 

 .بن زيد عن ابن عباس عن النبي جابر عن عمرو،: الوجه الراني 
 عن زيد بن محاد حدثنا: قال املغلس بن جبارةبسنده عن ( 821) يف سننه أخرجه ابن ماجه

 من": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عباس، ابن عن زيد، بن جابر عن دينار، بن عمرو
 ".اجلنة طريق خطئ ،علي الصالة نسي

 عدي ابن وأخرجه( 1/011)وأبو نعيم يف احللية ( 80188)أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
 ابن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن زيد بن محاد عن جبارةطريق  عن( 335/ 0) يف الكامل 

 .به حممد بن علي جعفر وأمت عباس
 

 :دينار علي وجهني اختلف عن عمرو بن : دراسة االختالف 
 .مرسال  النبي عن علي، بن محمد عن عمرو، :الوجه األول 

 :رواه عن عمرو بن دينار 
 4.هو ثقة وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، تقدم:  سفيا  بن عيينة (8)

 :مث اختلف عنه  3.هو ثقة ثبت حافي، تقدم:  حماد بن زيد (0)

 عن عمرو، عن 1(ثقة ثبت) وعارم ،5(ثقة إمام حافي) حرب بن سليمانفمرة رواه عنه  ( أ)
 .مرسال  النيب عن علي، بن حممد

                                                 

 (.110: 808التقريب )هو بسام ابن عبد اهلل الصرييف الكويف أبو احلسن صدوق . 8
 (.33ص )فضل الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم حتقيق األلباين . 0
 (8)احلديث انظر يف . 4
 (.4) احلديث انظر يف. 3
 (.0535:  052التقريب )قاضي مكة ثقة إمام حافي . 5
:  520التقريب )عمره  هو حممد ابن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري لقبه عارم ثقة ثبت تغري يف آخر. 1

1001.) 
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بن زيد عن ابن عباس عن  جابر عن عمرو 8(ضعيف) املغلس بن جبارةومرة رواه عنه  ( ب)
 .، فأسنده وجعله من مسند عبد اهلل بن عباسالنيب

ن الثقات، تابع الوجه األول هو احملفوا عن محاد ألن الرواة عنه كالمها م:  وجه الراجح عن حمادال
فال  ".محاد على فيه وهم: "بعضهم بعضا والوجه الثاين تفرد به جبارة وهو ضعيف، وقال الدارقطين 

 .يعتد به

فاحلديث من هذا . رواه سفيان وهو أثبت الناس يف عمرو وتابعه محاد بن زيد يف أصح روايته:  قلت
يف مصنفه  أخرجه ابن أمت شيبة". حأص واملرسل: "وصوبه الدارقطين وقال . الوجه حمفوا ال شأ

: قال حممد بن علي أبيه عن جعفر عن 0غياث بن حفص عن مرسال من سياق آخر أيضا (48184)
 يوم اجلنة طريق خطئ علي الصالة فنسي عنده ذكرت من": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

 ".القيامة
 

 . النبي بن زيد عن ابن عباس عن جابر عن عمرو،: الوجه الراني 
وهو مع أنه ضعيف، مرة . لوهم جبارة بن املغلس فيه ولكنه م يثبت عنه. محاد بن زيد رواه: قلت 

. وجبارة بن املغلس متفق علي تضعيفه. أسنده إيل ابن عباس رضي اهلل عنه ومرة رواه عن حممد بن علي
 له يوضع:  منري ابن وقال .كذاب:  معني ابن حي وقال . حديثه مضطرب: اإلمام البعاري قال 

فهو مضطرب احلديث وقد وهم هبذا السند كما  4ضعيف: وقال ابن حجر  .يدرل وال فريويه، احلديث
 هبذا حمفوا غري احلديث هذا: "عدي ابنصرح به الدارقطين وابن عدي والذهيب وغريهم كما قال 

 "به تفرد جبارة، حديث من إال نكتبه م وعمرو جابر حديث من غريب: "نعيم أبو وقال. "اإلسناد
 السند هبذا وهذا: وقال الذهيب . 3"املغلس بن جبارة لضعف ضعيف إسناد هذا: البوصريي وقال
 .1احلديث مروك املغلِّس بن ج بارة ضعيف، إسناده :األرنؤوط  شعيب وقال. 5باطل

 
                                                 

 (.182:  841)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 (8342:  814التقريب )ثقة فقيه تغري حفظه قليل يف اآلخر .  0
الكاشف للذهيب ، (182:  841)تقريب التهذيب البن حجر ، (8344:  8/411)مييزان االعتدال للذهيب . 4
(8/018  :131.) 
 (.880/ 8) اليزجاجة للبوصريي صباحم. 3
 (8/411) للذهيب مييزاان االعتدال. 5
 (0/13)سنن ابن ماجه ت شعيب األرنؤوط . 1
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 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 
هو الوجه الراجح عن عمرو ألن مروي  (بن علي عن النيب حممد  عن عمرو،) الوجه األول

تابعه حفص بن غياث  وقد توبع عليه عمرو،. محاد يف أصح روايته عن أثبت أصحابه سفيان وتابعه
 .علي جعفر عن حممد بن علي، به

 .معلول بالوهم واالضطراب الثاينوأما الوجه 
 

 : الحكم علي الحديث 
يف  البيهقي أخرجه هريرة، أمت حديث منصحيح وله شاهد  احلديث من وجهه الراجح مرسل

 يف األصبهاين القاسم وأبو( 8314" )الشعب" ويف( 853" )الدعوات" ويف( 011/ 8) الكربي
 سليمان بن حممد إسناده ويف :قال شعيب األرنؤوط  .به ،الباغندي عن طرق من( 8115" )الرغيب"

 8.ضعيف ووه البغدادي، الشطوي أنه الظن على ويغلب
 من الشعب يف والبيهقي عباس بنا عن ماجة بن أخرجه:  "الفتح"قال يف احلافي ولكن 

 الطرق وهذه علي بن حسني حديث من والطرباين جابر حديث من حا  أمت بناو  هريرة أمت حديث
صحيح لغريه وتعقب :  حكم عليه بالصحة وقالو أيضا وإليه ذهب الشيخ األلباين  0.بعضا بعضها يشد
 4.مناكريه من احلديث هذا ع د   وقد به، االحتجاج يف خمتلف وهو املغلس، بن جبارة: بقوله 
  

                                                 

 (.0/15)سنن ابن ماجه ت شعيب األرنؤوط . 8
 (88/811)فتح الباري . 0
 (.0/428)صحيح الرغيب والرهيب لأللباين . 4
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من ختم له عند : ، قالوسئل عن حديث عمرو بن دينار، عن جابر، عن النيب :  (32)الحديث 
 .موته بال إله إال اهلل دخل اجلنة

 .عن جابر، عن النيب  يرويه قيزعة بن سويد، عن عمرو بن دينار،: الدارقطني  فقال
، وخالفه ابن عيينة، وحا  بن أمت صغرية، روياه عن عمرو، عن جابر، عن معاذ بن جبل، عن النيب 

 .وهو الصواب
 

  : ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .النبي عمرو بن دينار، عن جابر، عن  :الوجه األول 
والذهيب يف طبقات احلفاا حتت ذكر اإلمام ( 82811)أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق 

ويف طبقات ( 8/38)والسبكي يف الطبقات الشافعية الكربي يف املقدمة ( 101:  0/023)الطربي 
من ختم له عند موته بال " :ولفظه . كلهم من طريق قيزعة بن سويد عن عمرو( 001ص )الشافعيني 

 ".له إال اهلل دخل اجلنةإ
 

 .عمرو، عن جابر، عن معاذ بن جبل، عن النبي  :الوجه الراني 
وأبو ( 8315)ويف الدعاء ( 18)والطرباين يف الكبري ( 022)أخرجه ابن حبان يف صحيحه 

وابن منده يف ( 8/801)ويف تاريخ إصفهان ( 5813)ويف معرفة الصحابة ( 38)نعيم يف صفة اجلنة 
عن طريق سفيان بن عيينة وحا  بن أمت صغرية عن ( 8444)والشاشي يف املسند ( 884)اإلميان 
من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل : "فذكره بألفاا متقاربة أو مبعناه ولفي الطرباين . عمرو به
 ."اجلنة

 

 :اختلف عن عمرو بن دينار علي وجهني : دراسة االختالف 
 .ر، عن جابر، عن النبي عمرو بن دينا :الوجه األول 
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رواه قيزعة بن سويد وهو قيزعة بن سويد بن حجري بن بيان الباهلى، أبو حممد البصرل، من 
مضطرب : أمحد بن حنبل فقال . وهو خمتلف فيه 8الطبقة الثامنة أي من الوسطى من أتباع التابعني،

وقال  3.ثقة:   بن معني وقال الدارمى عن حي 4.ضعيف: قال الدورل عن حي  بن معني و  0.احلديث
  5.وال حيتج به ،ليس بذاك القول، حمله الصدق، وليس باملتني، يكتب حديثه: أبو حا  

  1.ضعيف: وقال النسائى  1.ضعيف: داود  وأبقال  1.ليس بذاك القول: ارل قال البعو 
 8.له غري ما ذكرت أحاديث مستقيمة، وأرجو أنه ال بأس به: عدل  ابنوقال 
كان كثري اخلطأ، فاحش الوهم، فلما كثر ذلأ ىف روايته، سقط االحتجاج : بن حبان ا قالو 

  82.بأخباره
 80.ال بأس به وفيه ضعف:  وقال العجلي 88.م يكن بالقول، وقد حدث عنه أهل العلم: وقال البيزار 

 83.خمتلف فيه:  عند الذهيب و  84ضعيف:  رتبته عند ابن حجر 
أسقط الواسطة بني عمرو وجابر وم يتابع وخالف من  يث، مث أنهقيزعة بن سويد ضعيف احلد:  قلت
 .فاحلديث من هذا الوجه منكر مرجوح. أوثق منه وهم سفيان وحا  كما سيأيت هم

                                                 

هتذيب التهذيب ، (3111:  04/584)هتذيب الكمال للميزي ، (153:  1/880)التاريخ الكبري للبعاري . 8
 355)تقريب التهذيب البن حجر ، (8023:  1/031)سري أعالم النبالء للذهيب ، (111:  1/411)البن حجر 

 :5531.) 
 (.110:  1/848)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.4313:  3/800)رواية الدوري  –تاريخ ابن معني . 4
 (.120:  888) رواية الدارمي –تاريخ ابن معني . 3
 (.110:  1/848)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 5
 (.153:  1/880)التاريخ الكبري للبعاري . 1
 (. 433:  051)سؤاالت أمت عبيد اآلجري أبا داود . 1
 (.522:  11)للنسائي الضعفاء واملروكني . 1
 (.8582:  1/811) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 8
 (.111:  0/081) البن حبان اجملروحني. 82
 ،(153:  1/880)التاريخ الكبري للبعاري . 88
 (.8508:  0/081) للعجلي الثقات. 80
 (.5531:  355)تقريب التهذيب البن حجر . 84
 (.3511:  0/841)الكاشف للذهيب . 83
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ليس هذا احلديث يف شيء من الكتب الستة عن " : وأعله السبكي بالغرابة ولكنه ال ينكره كما قال
ي اهلل عنه خرجه أبو داود عن مالأ بن عبد الواحد مشهور من حديث معاذ رضاه ولكن معن 8جابر

املسمعي عن الضحاك بن خملد عن عبد احلميد بن جعفر عن صا  ابن أمت عريب عن كثري بن مرة عن 
 .معاذ بن جبل قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة

ث من معاذ رضي اهلل عنهما فقد خرج الطرباين احلديث يف كتاب وحيتمل أن يكون جابر مسع احلدي
عن جابر عن معاذ من ثالث طرق فغري بعيد أن يكون جابر إمنا  الدعاء من حديث عمرو بن دينار

 0".مسعه من معاذ مث حدث به تارة عن معاذ وتارة طول ذكر معاذ للوثوق به
 

 .ن النبي ع جابر عن معاذ بن جبل عمرو، عن :الوجه الراني 
 :رواه عن عمرو بن دينار 

 4.هو ثقة وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، تقدم :سفيا  بن عيينة  (1)
 3.هو ثقة، تقدم :حاتم بن أبي صغيرة  (2)
فاحلديث من هذا الوجه من مسند . سفيان هو أثبت الناس يف عمرو وتابعه حا  وهو أيضا ثقة: قلت 

 .  دارقطين أيضاوقد صوبه ال. معاذ بن جبل حمفوا ال شأ
 

 :خالصة البحث والوجه الراجح عن عمرو 
هو  (عمرو، عن جابر، عن معاذ بن جبل، عن النيب ) الوجه الثاين من مسند معاذ بن جبل

 .الوجه الراجح عن عمرو ملا أنه روي عن الثقات من أصحابه وصوبه الدارقطين أيضا
 .الوجه األول من مسند جابر منكر مرجوحأما و 

 
 :علي الحديث  الحكم

  .أيضا 1وشعيب األرنؤوط 5وقد صححه األلباين. احلديث من وجهه الراجح صحيح

                                                 

 (.001ص " )غريب من هذا الوجه، وم خيرجوه": وقال يف طبقات الشافعيني . 8
 (.8/38)اج الدين السبكي لت لشافعية الكربيالطبقات ا. 0
 (8)احلديث انظر يف . 4
 (.1)انظر يف احلديث . 3
 (.8/012)التعليقات احلسان علي صحيح ابن حبان . 5
 (.8/342) برتيب ابن بلبان –صحيح ابن حبان .  1
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  مروياته من مسند جرير
 أميا: وسلم عليه اهلل صلى النيب عن جرير، عن شبيل، بن املغرية حديث عن وسئل:  (33)الحديث 

 .الذمة منه برئت فقد ،8أبق عبد
 عنهمل واختلف ثابت، متأ بن حبيب يرويه:  الدارقطني فقال
 .شبل بن املغرية عن ثابت، أمت بن حبيب عن مصأ، بن وحسام سليمان، بن وسعاد الثوري، فرواه

 .حبيب عن أصحابه، بعض عن عيينة، ابن رواه وكذلأ
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو ورواه
 .مرسال جرير عن ثابت، أمت بن حبيب عن دينار، بن عمرو عن عيينة، ابن فرواه
 .عيينة ابن عن احلفاا، من وغريمها احلميدي، ذلأ قال

 جبري، بن نافع عن دينار، بن عمرو عن عيينة، ابن عن روياه، نيزار، بن وخالد آدم، بن حي  وخالفهم
 هريرةمل أمت عن مرسال، ثابت أمت بن حبيب عن شعبة، ورواه .جبري بن نافع عن: يصح وال جرير، عن
 .موقوفا صالة، له بلتق ال اآلبق العبد: قال أنه

 بن يعقوب حدثنا: قال احملاملي، إمساعيل بن احلسني القاضي حدثنا .تابعه ومن الثوري، قول واحملفوا
 بن املغرية عن ثابت، أمت بن حبيب عن سفيان، حدثنا: قال اجلراح، بن وكيع حدثنا: قال إبراهيم،
 منه برئت العدو إىل العبد أبق إذا: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: اهلل عبد بن جرير عن شبيل،
 0.كفره...  كل مع: قال جرير، عن الشعيب، عن: اهلل عبيد بن احلسني وقال: قال .الذمة

 
  .إبدال الراوي بغيره الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 : مرسال جرير عن ثابت، أبي بن حبيب عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 بشار بن إبراهيمعن  (0310) الكبري يف والطرباين( 105) يف مسنده احلميديأخرجه 

كالمها عن   املكي حي  بن حممدعن  (4/411" )بأصبهان احملدثني طبقات" يف الشيخ وأبو الرمادي

                                                 

 غريب احلديث واألثر إلبن األثري، النهاية يف)وقيل احتبس . أبق العبد يأبق ويأبق إباقا إذا هرب، وتأبق إذا استر. 8
 (.8/85ص 
 (.4451:  84/311)علل الدارقطين . 0
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إذا أبق العبد : قال رسول اهلل : قال جرير عن ثابت، أمت بن حبيب عن دينار، بن عمرو عن سفيان
 .إىل أرض العدو، فقد برئت منه ذمة اهلل عيز وجل

 

 .مرسال جرير عن جبير، بن نافع عن دينار، بن عمرو :الوجه الراني 
 بن حي م أقف علي من أخرجه إال الدارقطين قد أفادنا بأنه رواه سفيان بن عيينة من رواية 

  .، بهنيزار بن وخالد آدم،
 

  :عمرو بن دينار علي وجهني  عن تلفاخ: دراسة االختالف 
 .مرسال جرير عن ثابت، أبي بن حبيب عن دينار، بن عمرو: الوجه األول 

 : مث أختلف عنه  8.رواه سفيان بن عيينة وهو أثبت الناس يف عمرو بن دينار، تقدم
 عن دينار، بن عمرو عن املكي حي  بن حممدو  الرمادي بشار بن إبراهيمفمرة رواه عنه  ( أ)

 . مرسال جرير عن ثابت، أمت بن يبحب
 جرير عن جبري بن نافع عن دينار بن عمرو عن نيزار بن وخالد آدم بن حي رواه عنه  ومرة ( ب)
 . "بن الثابتحبيب "بدل " نافع بن جبري"بني عمرو وجرير  وذكر
 قالو  0.حافي له أوهامهو و إبراهيم بن بشار الرمادي  الوجه األول رواه : وجه الراجح عن سفيا ال
 احلديث هذا إال عليه أنكر أعلم ال هذا بشار بن إبراهيم": بعد ذكر حديث عنه عن سفيان  عدي ابن
 عندنا وهو مستقيم، الثقات من وغريمها معاوية وأمت عيينة، ابن عن حديثه وباقي البعاري، ذكره الذي
 ابن هو حي حممد بن  فاحلديث عنه عن سفيان ليس به بأس إن شاء اهلل مث تابعه 4."الصدق أهل من
 أبو الإال وفيه جرح يسري كما ق عيينة ابن الزمي وكان املسند صنف صدوق، مكة نيزيل العدين عمر أمت
   3.غفلة فيه كانت حا 

مث . فاحلاصل كال الراويني عن سفيان وإن كان فيهما مقال، ما ينيزال حتت الصدوق، تابع بعضهم بعضا
:  قال ،بن عيينة سفيان حدثنا: قال( 121) احلميدي أخرجه روي من سياق آخر مسندااحلديث 
 ويف (88411) يف مسنده وأمحد( 40151)يف مصنفه  شيبة أمت وابن. أصحابنا بعض حدثنا

                                                 

 (.8)احلديث انظر يف . 8
 (.855:  11)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (820:  8/342) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 4
 (.1488:  584)تقريب التهذيب البن حجر . 3
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 ثابت، أمت بن حبيب عن( والثوري عيينة، ابن أصحاب بعض) مجيعهم .سفيان الثوري عن( 88304)
ففيه أيضا حبيب بن  .فذكرهمرفوعا،   النيب عن اهلل، عبد بن جرير عن شبل، أو شبيل، نب املغرية عن

وأشبه  ةوبذلأ يتضح أنه أقرب إيل الطريق املشهور . ثابت إال زيد فيه املغرية وهو ليس يف هذا اإلسناد
 .بالصواب عن عمرو إن شاء اهلل
 األيلي لغسايناخالد بن نيزار تابعه و  8.فاضل حافي ثقة حييي بن آدموأما الوجه الثاين عن سفيان رواه 

بن آدم وهو متابع إال أنه خالف الطريق  ا الوجه وإن رواه احلافي مثل حيىهذ 0.خيطىء صدوقهو 
فاحلديث هو حديث حبيب ". جبري بن نافع عن يصح ال: "وأعله الدارقطين بقوله . املشهورة املتقدمة

 . فهذا اإلسناد شاذ مرجوح. بن ثابت، ليس نافع بن جبري
 .جه املرسل هو أشبه بالصواب عن عمرو بن دينارهذا الو :  قلت
      

 .مرسال جرير عن جبير، بن نافع عن دينار، بن عمرو :الوجه الراني 
 .سفيان بن عيينة ولكنه غري ثابت عنه كما تقدم يف دراسة الوجه األول رواه أيضا

 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 
هو الوجه الراجح  (جرير عن ثابت، أمت بن حبيب عن دينار، بن مروع)الوجه األول املرسل 

مث يدل علي ثبوته موافقته للطريقة املشهورة وصوبه . واحملفوا عن عمرو ألنه ثبت عن سفيان بروايته عنه
 . الدارقطين أيضا

 . وأما الوجه الثاين شاذ مرجوح
  

 : الحكم علي الحديث 
 بن عبد اهلل من أوجه أخري جرير ، وقد روي عناحلديث من وجهه الراجح مرسل صحيح

يف  مسلم أخرجه ،"صالة له تقبل م العبد أبق إذا"و" الذمة منه برئت فقد أبق عبد أميا: "مسندا بلفي 
 يف سننه النسائى وكذا ، بهالشعىب طريق عن( 88030) يف مسنده أمحد وكذا( 12)-(803)صحيحه 

 ،صحيح وإسناده" عنقه فضرب فأخذه جلرير غالم وأبق"و "كافرا مات مات وإن: " وزاد( 3252)
 .عنه شبل بن املغرية طريق من( 88088، 88855) أمحد أخرجهو 

                                                 

 (.5381:  511) املرجع السابق. 8
 (.8110:  888) املرجع السابق. 0
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  مروياته من مسند عائشة 

 .عليه أهله ببكاء يعذب امليت يف عائشةمل عن عباس، ابن حديث عن وسئل:  (34)الحديث 
 ملعنه واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 .عائشة عن عباس، ابن عن دينار، بن عمرو عن ورقاء، فرواه
 وهو عائشة، عن عباس، ابن عن مليكة، أمت ابن عن دينار، بن عمرو عن فرواه عيينة، ابن وخالفه
 8.الصواب

 

  : ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .عائشة عن عباس، ابن عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 عن عباس ابن عن دينار بن عمرو عن ورقاءعن طريق ( 04)أخرجه أبو بكر النجاد يف أماليه 

 .، فذكر دوهعائشة
 

 .عائشة عن عباس، ابن عن مليكة، أبي ابن عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 الرمحن عبد عن( 808)  صحيحهيف مسلممن طريقه و ( 000)احلميدي يف مسنده  أخرجه

عن عبد األعلي ( 4844)وابن حبان  العالء بن اجلبار عبد عن (8881)الكربي  يف النسائيو  بشر بن
 عيينة بن سفيان عن همكل عن إبراهيم بن بشار،( 1812)بن محاد، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار 

 الكافر ييزيد اهلل إن: "وفيه مطوال، عائشة عن عباس، ابن عن مليكة، أمت ابن عن دينار، بن عمرو عن
 ".عليه أهله ببكاء عذابا

 

 .عائشة عن مليكة، أبي ابن عن ،بن دينار عمرو: الوجه الرالث 
 عن عيينة، بن سفيان حدثنا: قال عمار بن هشام حدثنا قال (8585) يف سننه أخرجه ابن ماجة

 يبكون  النيب فسمعهم ماتت، هوديةي كانت إمنا قالت عائشة، عن مليكة، أمت ابن عن عمرو،
 ".قربها يف تعذب وإهنا عليها، يبكون أهلها فإن": قال عليها،

 
  :عمرو بن دينار علي ثالثة أوجه  اختلف أصحاب: دراسة االختالف 

                                                 

 (.4348:  83/15)علل الدارقطين . 8
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 .عائشة عن عباس ابن عن دينار بن عمرو: الوجه األول 
  8.، كما تقدمصدوقرواه ورقاء بن عمر وهو 

فتفرده يف هذه املرحلة حمل للشأ مع أنه قد خالف سفيان . وهو صدوق وغري متابع اءقرواه ور : قلت 
 . فهذا الوجه ناقص وبالتايل شاذ مرجوح. بإسقاط الواسطة بني عمرو وابن عباس

 
 عائشة عن عباس، ابن عن مليكة، أبي ابن عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 

 :مث اختلف عنه   0. عمرو بن دينار، تقدمرواه سفيان بن عيينة وهو أثبت الناس يف
 بن الرمحن عبدو  4(ثقة حافي فقيه أجل أصحاب ابن عيينة) احلميدي فمرة رواه عنه ( أ)

 وإبراهيم بن بشار 1(به بأس ال)وعبد األعلي بن محاد  5(به بأس ال) العالء بن اجلبار عبدو  3(ثقة) بشر
 .عائشة عن عباس، ابن عن مليكة، أمت ابن عن دينار، بن عمروعن  1(أوهام له حافي)

وم يذكر فيه  عائشة عن مليكة، أمت ابن عن عمرو، عنهشام بن عمار مرة رواه عنه و  ( ب)
 .ابن عباس

تابع ملعتربين، كلهم من االوجه األول رواه  سة من أصحاب سفيان و :  الوجه الراجح عن سفيا 
، عليهعمرو بن دينار قد توبع مث أن . 1، مع أن فيهم احلميدي وهو أثبت أصحاب سفيانبعضهم بعضا

 عن كالمها ،(082( )018)ابن جريج عنده يف و ( 011)عند أمحد يف مسنده  السعتياين أيوبتابعه 
 أهله ببكاء وجل عيز اهلل لييزيده الكافر إن: "وفيه مطوال، عائشة عن عباس، ابن عن مليكة، أمت ابن
 ".الصواب وهو: "يه وتعقيب الدارقطين عل. فال شأ أنه حمفوا ".عذابا

                                                 

 (.0)احلديث انظر يف . 8
 (.8)احلديث انظر يف . 0
 (.4402:  424)تقريب التهذيب البن حجر . 4
 (.4182:  441) املرجع السابق. 3
 (.4134:  440) املرجع السابق. 5
 (4142:  448) املرجع السابق. 1
 (.855:  11) لسابقاملرجع ا. 1
 (.013:  5/51)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
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  8.أصح القدمي فحديثه يتلقن فصار كرب مقرئ صدوقهذا  بن عمار هشاموالوجه الثاين رواه 
فاحلديث من هذا الوجه شاذ . به مجهور أصحاب سفيان خالفانفرد بإسقاط ابن عباس فيه و مث هو 
 . مرجوح

 
 .عائشة عن مليكة، أبي ابن عن عمرو، :الوجه الرالث 
ولكنه شاذ هبذا اإلسناد كما سبق يف . يان بن عيينة، برواية هشام بن عمار عنهأيضا سف رواه

 . دراسة الوجه الثاين
 

 :خالصة االختالف والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 
هو الوجه  (عائشة عن عباس، ابن عن مليكة، أمت ابن عن دينار، بن عمرو)الوجه الثاين 

وصوبه . عن سفيان من أصح روايته وأ  من الوجه األول والثالثالراجح عن عمرو بن دينار ألنه مروي 
 .الدارقطين أيضا

 .وأما الوجه األول والثالث معلول بالشذوذ والغرابة وبالتايل مرجوح
 

 :الحكم علي الحديث 
وقد روي من طرق أخري . احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه مسلم يف صحيحه

 (3388) والنسائي ،(8205) والرمذي ،(01( )840) مسلمو  ،(8018) البعاري أخرجهأيضا، 
 كالمها أبيه، عن عروة، بن هشام طريق من( 05( )848) ومسلم الرمحن، عبد بنت عمرة طريق من
 ."احلي ببكاء ليعذب امليت إن: "عمر ابن رواية على تعقيبا قالته أهنا وعندهم. عائشة عن

 0.األرنؤوطاأللباين وشعيب والوجه الثالث أيضا صححه 
  

                                                 

 (.1424:  514) املرجع السابق. 8
 (.0/501)وسنن ابن ماجه ت شعيب األرنؤوط ( 3/85) لأللباين صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. 0
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 عليه صب السدر قطع من:   النيب عن عائشة، عن عروة، حديث عن وسئل:  (35)الحديث 
 .صبا العذاب
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 مليح قاله عائشة عن عروة، عن أوس، بن عمرو عن دينار، بن عمرو عن املكي، شريأ بن حممد فرواه
 .هعن ،أبيه عن وكيع، بن
 النيب عن ثقيف، من رجل أخربين: قال عروة، عن دينار، بن عمرو عن اخلوزي، ييزيد بن إبراهيم ورواه
. 
 .بالصواب أشبه وهو قوله عروة، عن دينار، بن عمرو عن سويد، بن وقيزعة جريج، ابن ورواه
 بن احلسن عن ،دينار بن عمرو عن اخلوزي، ييزيد بن إبراهيم عن املعيزومي، سليمان بن هشام ورواه
 0.شيئا يصنع وم جده، عن أبيه، عن ،8احلنفية بن حممد

 
 . ووجه آخر من أوجه االختالف إبدال راو أو أكرر بغيره الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .نبي عن ال عائشة عن عروة، عن أوس، بن عمرو عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
 (0811)الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار و ( 88114)البيهقي يف السنن الكربي  أخرجه

 عن شريأ بن حممد القاسم ومليح، كالمها عن وكيع عن عن طريق( 5185)والطرباين يف األوسط 
 اهلل رسول قال:  قالت عنها اهلل رضي عائشة عن اليزبري بن عروة عن أوس بن عمرو عن دينار بن عمرو
 على النار يف يصبون السدر يعين كأنه يقطعون الذين إن" :، فذكره ولفظه وسلم عليه اهلل ىصل

 ."صبا رءوسهم
 

 . النبي عن ثقيف، من شيخ عن عروة، عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
عن  (88113)والبيهقي يف السنن الكربي ( 0811)أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار 

 .عن إبراهيم بن ييزيد اخلوزي، به امعبد الرزاق بن مه
 
 

                                                 

 .الظن علي يف من قبل النساخ كما يغلبهذا تصح: قلت . 8
 (.4518:  83/085)علل الدارقطين . 0
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  .الزبير بن عروة عن دينار، بن عمرو: الوجه الرالث 
 بن محاد أسامة أمتعن طريق  (0811) حتت حديث أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار

 قطع من: "قال به يتجاوزه وم اليزبري بن عروة عن دينار، بن عمرو أخربين قال جريج ابن عن أسامة
 ."صبا العذاب عليه اهلل صب سدرة

  .كما أفادنا الدارقطين وم أقف علي من أخرجه  سويد بن قيزعةتابعه و 
 

 .جده عن أبيه، عن الحنفية، بن محمد بن الحسن عن دينار، بن عمرو:  الوجه الرابع
 حدثين ،جريج ابن عن سليمان بن هشام عن طريق(  88111)يف الكربي  البيهقي أخرجه

 فذكره علي عن أبيه عن حممد بن احلسن عن ،دينار بن عمرو عن ،املكي يدييز  بن إبراهيم
هشام بن سليمان املعيزومي، عن عن  (0818) أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثارو 

 .، بهإبراهيم بن ييزيد، عن عمرو بن دينار
 
  هذه األربعة املتقدمة قد ذكره الدارقطين وهناك أخري غريها موجودة كما يلي : 
 : اهلل عبد بن جابر عن ،دينار بن عمرو عن :  ه الخامسالوج

 عمرو عن جريج ابن عن اليسع بن مسعدةعن طريق ( 88112)يف الكربي  البيهقي أخرجه
 اهلل صوب سدرة قطع من: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال اهلل عبد بن جابر عن دينار بن
 " النار يف رأسه

 
 .مرسال عن النبي  عروة عن ،أوس بن عمرو عن ،دينار نب عمرو:  الوجه السادس
 ،عثمان أمت شريأ بن حممد عنعن طريق أمت معاوية ( 88110)يف الكربي  البيهقي أخرجه

 إن: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عروة عن، أوس بن عمرو عن ،دينار بن عمرو عن
 شريأ بن حممد هو هذا عثمان أبو"  صبا النار يف رءوسهم على اهلل يصبهم السدر يقطعون الذين
 .مرسال عنه احملفوا هو وهذا املكي،

 

 . النبي عن ثقيف، من شيخ عن أوس بن عمرو عن ،دينار بن عمرو : السابع  الوجه
 عن طريق (0811)لطحاوي يف شرح مشكل اآلثار وا (88113)يف الكربي  البيهقي أخرجه

 من شيعا أدركت: قال أوس بن عمرو عن,  دينار بن عمرو حدثين ،يدييز  بن إبراهيم عن الرزاق عبد
 من إال: " قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فإن تقطعهمل أال: فقلت زرعه، السدر أفسد قد ثقيف
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 صب زرع من إال السدر قطع من: " يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت أنا: فقال ؟" زرع
  ."غريه ومن اليزرع من أقطعه أن أكره فأنا: "اد البيهقي وز . " صبا العذاب عليه
 

عن  علي عن ،جده عن ،أبيه عن ،علي بن محمد بن جعفر عن ،دينار بن عمرو :  الوجه الرامن
 .النبي 

 عن ييزيد بن إبراهيم عن سليمان بن هشامعن طريق  (88115)يف الكربي  البيهقي أخرجه
 صلى اهلل رسول قال: " قال علي عن جده عن أبيه عن علي بن حممد بن جعفر عن دينار بن عمرو
 "  .السدرة قاطع اهلل لعن: رسوله من ال اهلل من الناس يف فأذن اخرج: " وسلم عليه اهلل

 .الشيوخ غرائب يف شيعنا قاله هكذا: مث قال 
 

 .مرسال جعفر أبي عن ،دينار بن عمرو:  الوجه التاسع
ويف  ييزيد بن إبراهيم عن ثابت بن عليعن ( 88111)يف  يف الكربي البيهقي أخرجه

 جعفر أمت عن دينار بن عمرو عنكالمها  حيدث، الصباح بن املثىن عن الرزاق عبدعن (  88111)
 عن ال اهلل عن فقل علي يا اخرج: "فيه مات الذي مرضه يف لعلي وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: قال
  ."السدر يقطع من اهلل لعن: اهلل رسول

 

 أوس بن عمرو عن جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن دينار، بن عمرو:  الوجه العاشر
 . النبي عن الرقفي،

 إبراهيم عن الربيد، بن هشام بن عليعن  (88111)أخرجه البيهقي يف السنن الكربي 
 روعم عن جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن األحول، وسليمان دينار بن عمرو عن اخلوزي،

  ."زرع من إال: "وقال وسلم، عليه اهلل صلى النيب عن الثقفي، أوس بن
 

 .بن الزبيرعن عروة مرو بن دينار، عن رجل من ثقيف ع :الوجه الحادي عشر 
عن طريق حممد بن مسلم عن  (0811) حتت حديث أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار

 .عمرو، به
 .عروة بن الزبير، عن عائشة عمرو بن دينار، عن: الوجه الراني عشر 
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محاد أبو بشر العبدي، واألشعث بن من طريق ( 8811)أخرجه أبو القاسم ألام يف الفوائد 
هنى عن قطع السدر،  سعيد، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن اليزبري، عن عائشة، أن رسول اهلل 

 ".من قطع سدرة صب اهلل عليه العذاب صبا": وقال
 

 :علي أوجه  بن دينار عمرو اختلف عن: دراسة االختالف 
 .عائشة عن عروة، عن أوس، بن عمرو عن دينار، بن عمرو: الوجه األول 
، هو متفق علي توثيقه وثقه أمحد بن حنبل وحييي بن معني وأبو زرعة حممد بن شريأ املكي رواه
 :لف عنه مث اخت 0.ثقة: وقال ابن حجر والذهيب  8ثقة معروف: وقال الدارقطين . وغريمها
 بن عمرو عن دينار، بن عمروعن  4(ثقة حافي عابد مشهور) وكيع مرة رواه عنهف ( أ)
 .مسندا عائشة عن عروة، عن أوس،
وقد يهم يف  ثقة أحفي الناس حلديث األعمش) الضرير الكويف ومرة رواه عنه أبو معاوية ( ب)

 ،دينار بن عمروعن  5(وريالث حديث يف خيطىء قد أنه إال ثبت ثقة) اليزبريي وأبو أمحد 3(حديث غريه
  .مرسال عروة عن ،أوس بن عمرو عن
ذكره ابن )الوجه األول رواه وكيع من رواية القاسم بن أمت شيبة :  وجه الراجح عن محمد بن شريكال

ولكنهما قد ومها فيه عن وكيع، كما قال  1(.صدوق)ومليح  1(حبان يف الثقات وقال خيظئ وخيالف
فهذا معلول بوهم الراوي بإسناده   1".القاسم يعين فيه، تكلموا وقد وكيع، عن حفظه أراه ما": البيهقي 

   .بإسناده إيل عائشة

                                                 

هتذيب ، (5018:  05/418)هتذيب الكمال للميزي ، (8541:   1/013)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.452:  8/008)التهذيب البن حجر 

 (.3823:  0/812)الكاشف للذهيب ، ( 5851:  314)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.1383:  518) املصدر السابق. 4
 (.5138:  315) املصدر السابق. 3
 (.1281:  311) املصدر السابق. 5
 (.83883:  8/81) البن حبان الثقات. 1
وم يقل هو شيئا حبرجه وتعديله يف ( 340:  5/123)هكذا قال أبو حا  كما نقل الذهيب يف تاريخ اإلسالم . 1

وقال ( 85810:  8/885)وذكره ابن حبان يف الثقات ( 8110:  411/ 1) اجلرح والتعديل البن أمت حا  
 . مستقيم احلديث

 (.1/048)سنن البيهقي . 1
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 .غريه حديث يف يهم وقد األعمش حديثيف  الناس أحفي ثقةوهو  أبو معاويةوأما الوجه الثاين رواه 
، فال ينيزل ثوريال حديث يف خيطىء قد أنه إال ثبت ثقةوهو  8كما قال البيهقي  وتابعه أبو أمحد اليزبريي

وذهب إليه . أشبه بالصوابفهذا . يعضهم بعضايشد هم، مع أوهام أحدمها عن درجة الصدوق
 شريأ، بن حممد عن روايته، على تابعه ومن اليزبريي، أمحد أمت رواية واحملفوا": قال صوبه و البيهقي و 

 0".مرسال ، اهلل رسول أن عروة، عن أوس، بن عمرو عن دينار، بن عمرو عن
 .الوجه األول معلول بوهم الراوي: قلت 

  

 . النبي عن ثقيف، من رجل أخبرني: قال عروة، عن دينار، بن عمرو: الوجه الراني 
 : مث اختلف عنه علي ستة أوجه  4.، هو مروك احلديث، تقدماملكي ييزيد بن إبراهيم رواه
آخر عمره فتغري وكان ثقة حافي مصنف شهري عمي يف )فمرة رواه عنه عبد الرزاق بن مهام  ( أ)
  .وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ثقيف، من رجل أخربين: قال عروة، عن دينار، بن عمروعن  3(يتشيع
  .وسلم
 عن أبيه، عن احلنفية، بن حممد بن احلسن عن دينار، بن عمرومرة رواه عنه ابن جريج عن و  ( ب)
 . جده
 أبيه عن علي بن حممد بن جعفر عن ،دينار بن عمروومرة رواه عنه هشام بن سليمان عن  ( ت)
 .عن النيب  علي عن جده عن
 .أوس بن عمرو عن دينار بن عمروومرة رواه عنه عبد الرزاق عن  ( ث)
 .مرسال جعفر أمت عن دينار بن عمروعن  املثين بن الصباحو  ثابت بن عليومرة رواه عنه   ( ج)
 عمرو نع األحول، وسليمان دينار بن عمرو عن الربيد بن هشام بن عليومرة رواه عنه   ( ح)
 . النيب عن الثقفي، أوس بن عمرو عن جده، عن أبيه، عن شعيب، بن

                                                 

 .م أقف علي من أخرجه ولكن البيهقي ذكره يف التعليق. 8
 (.1/048)سنن البيهقي . 0
 (.8)يف احلديث انظر . 4
 (.3213:  453)تقريب التهذيب البن حجر . 3
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. وهو ثقة حافي تغري بأخرةعبد الرزاق بن مهام الوجه األول رواه :  وجه الراجح عن إبراهيم بن يزيدال
وهو عمرو بن أوس علي " رجل من ثقيف" حيتمل الصواب عن إبراهيم وما ذكر يف اإلسناد فهذا الوجه
  8".أوس بن عمرو ثقيف من الرجل يكون أن يشبه: " وقال البيهقيالظن، كما أشار إليه أغلب 

البيهقي  ثقة مدلس ولكن أصل احلديث ليس عن ابن جريج كما قال وهو ابن جريجوالوجه الثاين رواه 
 وم ييزيد بن إبراهيم عن سليمان بن هشام عن املنذر، بن إبراهيم ورواه وهم، إسناده يف جريج ابن: "
  .فاحلديث من هذا الوجه معلول بالوهم. "الصواب وهو إسناده يف جريج ابن يذكر

وإليه . فهو غري حمفوا عنه. وقد تفرد به وم يتابع 0.مقبول وهو سليمان بن هشاموالوجه الثالث رواه 
 ".الشيوخ غرائب يف شيعنا قاله هكذا: " أشار البيهقي بقوله

 4.فتغري عمره آخر ىف عمى شهري مصنف حافي قةث ق الصنعاين وهووالوجه الرابع رواه عبد الرزا
 . فاحلديث من هذا الوجه حمفوا عنه

قال ابن . حسب طبقته اجليزرل اهلامشي أمحد أبوهو فيما أظن و  ثابت بن علىوالوجه اخلامس رواه 
ثين بن الصباح املومث توبع عليه إبراهيم، تابعه . 3حجة بال األزدي ضعفه وقد أخطأ رمبا صدوق: حجر 
     .فهو حمفوا عن إبراهيم إن شاء اهلل 5.عابدا وكان بأخرة اختلط ضعيف وهو

ذكره اخلطيب يف  .ال يعرف عنه جرحا وتعديال، و الربيد بن هشام بن عليوالوجه السادس رواه 
رجة فأظنه ال ينيزل عن د 1.وذكر بعض الرواة عنه وفيهم أمحد بن حنبل" تلعيص املتشابه يف الرسم"

وبالتايل فهو غريب من هذا الوجه، . د إال هو وم يتابعاسنولكن احلديث م يروه عنه هبذا اإل. الصدوق
  .مرجوح
األحاديث روي عن إبراهيم بن ييزيد عن ستة أوجه وبعضها حمفوا عنه وبعضها ال، ما يدل :  قلت

 حديث:  احلافي علي أبو قال" :أشار إليه البيهقي وقال علي اضطرابه الشديد يف احلديث وومهه، كما 

                                                 

 (.1/042)سنن البيهقي . 8
 (.1081:  510)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.3213:  453) املرجع السابق .4
 (.3181:  481) املرجع السابق. 3
 (.1318:  588) املرجع السابق. 5
 (.0/121) للعطيب تلعيص املتشابه يف الرسم. 1
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 أهل بل عليه حبجة ليس وإبراهيم: "وبه قال الطحاوي  8".ضعيف وإبراهيم مضطرب، ييزيد بن إبراهيم
      0".احلديث هذا يف اضطرب كان قد هذا إبراهيم أن مع. غريه ويف هذا يف روايته يضعفون اإلسناد

ن عنه صحيحا أي وجه منها، فهو ما رواه عبد وإذا كا. فاحلديث مضطرب من رواية إبراهيم بن ييزيد
 أوس بن لعمرو آخر إسناد فهذا: "وبه قال البيهقي . أوس بن عمرو عن دينار بن عمرو نعالرزاق عنه 

 4".ييزيد بن إبراهيم حفظه كان إن عروة عن روايته سول
 

 .مقطوعا الزبير بن عروة عن دينار، بن عمرو :  الوجه الرالث
 : مث اختلف عنه . ولكن صرح بالسماع هنا 3.و ثقة مدلس، تقدمابن جريج وه رواه
 بن عمرو أخربين قال جريج ابن عن وقيزعة بن سويد أسامة بن محاد أسامة أبومرة رواه عنه  ( أ)
 .، من قولهعروة عن دينار،
 . عن جابر دينار بن عمرو بن جريج عن اليسع بن مسعدةومرة رواه عنه  ( ب)

 حيدث بأخرة وكان دلس رمبا ثبت ثقةوهو أبو أسامة  لوجه األول رواها:  الوجه الراجح عن ابن جريج
فاحلديث من هذا الوجه . عترب يف املتابعةي 1وهو وإن كان ضعيفا، سويد بن قيزعةوتابعه  5غريه كتب من

 . الوجه حمفوا إن شاء اهلل
ي وصوب ما أعله البيهقف. تفرد به مث  1متفق علي تضعيفهوهو سعدة بن اليسع والوجه الثاين رواه م

 خطأ، وهو عليه، يتابع وم مسعدة، حديث من كتبناه هكذا:  احلافي علي أبو قال":  قالتقدم آنفا و 
 .فاحلديث من هذا الوجه منكر مردود 1."اليزبري بن عروة عن دينار بن عمرو عن جريج ابن رواه وإمنا

                                                 

 (.1/048)سنن البيهقي . 8
 (.1/305) للطحاوي شرح مشكل اآلثار. 0
 (.1/048) املرجع السابق. 4
 (.8)احلديث  انظر يف. 3
 (.8311:  811)ذيب البن حجر تقريب الته. 5
 (.5531:   355) املصدر السابق. 1
:  1/01التاريخ الكبري للبعاري )ليس بشيء حرقنا كتبه أو تركنا حديثه : قال البعاري نقال عن أمحد بن حنبل . 1

 "الضعفاء واملروكني"وذكره الدارقطين يف (. 8115:  1/801الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  و  0208
(521.) 
 (.1/042)سنن البيهقي .  1
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 ج من أصح روايته وابن جريجابن جرياحلديث من هذا الوجه حمفوا إن شاء اهلل ألنه مروي عن : قلت 
وقال البيهقي أيضا   ".األشبه بالصواب"وإليه ذهب الدارقطين وقال  .صرح بالسماع فيه، فيحتج به هنا

 8."اليزبري بن عروة عن دينار بن عمرو عن جريج ابن رواه وإمنا: "كما تقدم 
   

 .جده عن ه،أبي عن الحنفية، بن محمد بن الحسن عن دينار، بن عمرو:  الرابع الوجه
 .ولكنه غري ثابت عنه كما تقدم يف دراسة الوجه الثاين املكي ييزيد بن إبراهيمرواه 

 

 : اهلل عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن : الوجه الخامس 
 .رواه ابن جريج واحلديث م يثبت من هذا الوجه كما تقدم يف دراسة الوجه الثالث

 
 :مرسال   اهلل رسول قال: قال عروة عن أوس بن وعمر  عن دينار بن عمرو: السادس  الوجه

، واحلديث ثابت من هذا الوجه واحملفوا كما تقدم يف دراسة الوجه حممد بن شريأ املكيرواه 
 .األول

 
 : أوس بن عمرو عن,  دينار بن عمرو:  الوجه السابع
، إال أن احلديث وهو ثابت عنه كما تقدم يف دراسة الوجه الثاين املكي ييزيد بن إبراهيمرواه 

 .مضطرب من روايته
 قال : قال علي عن جده عن أبيه عن علي بن محمد بن جعفر عن دينار بن عمرو:  الوجه الرامن

 . اهلل رسول
 .ولكنه غري ثابت عنه كما تقدم يف دراسة الوجه الثاين املكي ييزيد بن إبراهيمه روا

 

 .مرسال جعفر أبي عن دينار بن عمرو:  الوجه التاسع
فهذا الوجه ثابت عنه أيضا كما تقدم يف ، املثين بن الصباحتابعه و  املكي ييزيد بن إبراهيم رواه

 .دراسة الوجه الثاين، إال أن احلديث مضطرب من روايته
 

 أوس بن عمرو عن جده، عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو عن دينار بن عمرو:  الوجه العاشر
 . النبي عن الرقفي،

                                                 

 .املرجع السابق.  8
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 .وم يثبت عنه كما تقدم يف دراسة الوجه الثاين املكي ييزيد بن إبراهيم رواه
 

 .بن الزبيرعن عروة مرو بن دينار، عن رجل من ثقيف ع :الوجه الحادي عشر 
 .8رواه حممد بن مسلم الطائفي وهو صدوق له أوهام، كما تقدم

ريأ فيما حممد بن مسلم هو صدوق وانفرد به إال أن احلديث عنه شبيه حبديث حممد بن ش:  قلت
رجل من "و. مرسال  اهلل رسول قال: قال عروة عن أوس بن عمرو عن دينار بن عمرورواه عن 
 من الرجل يكون أن يشبه: " وقال البيهقيهو عمرو بن أوس علي أغلب الظن، كما أشار إليه " ثقيف
 .فاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا إن شاء اهلل 0".أوس بن عمرو ثقيف

  
 .عمرو بن دينار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: ني عشر الوجه الرا

 :رواه عن عمرو بن دينار 
  4.هو أبو الربيع السمان، مروك، تقدم:  األشعث بن سعيد (8)
محاد ابن جعفر ابن زيد العبدي البصري لني احلديث من هو :  ىحماد أبو بشر العبدي (0)

 .3السابعة
فاحلديث من هذا الوجه . وتابعه محاد وهو أيضا لني احلديثرواه أبو الربيع السمان وهو مروك : قلت 

 .أيضا منكر ملعالفة من هو أوثق منهما وهو ابن جريج كما تقدم
 

  :خالصة االختالف والوجه الراجح عن عمرو 
هو الوجه الراجح عن عمرو بن  (اليزبري بن عروة عن دينار، بن عمرو)املقطوع  الوجه الثالث
فهذا الوجه حمفوا عندنا وصوبه الدارقطين والبيهقي . ابن جريج من أصح روايتهدينار، ألنه مروي عن 

 .فاحلديث قول عروة وليس قول النيب صلي اهلل عليه وسلم من هذا االعتبار. أيضا
 اهلل رسول قال: قال عروة عن أوس بن عمرو عن دينار بن عمرو)وأما الوجه السادس املرسل 

 وصوبه البيهقي كما . نه ثابث عن حممد بن شريأ من أصح روايتهأيضا حيتمل الصواب أل (مرسال
 .فهذا الوجه أيضا حمفوا عن عمرو بن دينار إن شاء اهلل. تقدم

                                                 

 .(0) احلديث انظر يف. 8
 (.1/042)سنن البيهقي . 0
 (.4)انظر يف احلديث . 4
 (.8380:  811)تقريب التهذيب البن حجر . 3
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وما تبقي من األوجه كلها معلولة بالوهم والغرابة والنكارة وخاصة ما رواه أصحاب إبراهيم بن 
 الدارقطين وبه قال. فال حيتج هبما خيالف بعضها بعضا، ييزيد عنه من خمتلف الوجوه مضطرب جد

 .كما تقدمالطحاوي  
      

 :الحكم علي الحديث 
شرح مشكل احلديث من وجهه الراجح صحيح مقطوع والرواة كلهم ثقات عند الطحاوي يف 

وأما الوجه املرسل أيضا صحيح وله طريق أخري مرسال عن عروة ما قد صححه األلباين، فيما . اآلثار
معمر، عن عثمان بن أمت سليمان، عن رجل من ثقيف عن عن ( 5032)  سننهيف أخرجه أبو داود
عن عبد اهلل بن حبشي مرفوعا ( 5048) يف سننه وشهد له احلديث ما أخرجه أبو داود 8عروة بن اليزبري

 .4 (88111)وعن معاوية بن حيدة   0 (88114)وأخرجه البيهقي يف السنن الكربي عن عائشة 
 أدري ال فإين ،3جريج ابن حديث إال وضعيف، منقطع ذلأ كل: حنبل بن  أمحد اإلمام قال

 آخر بإسناد وروي أعلم واهلل مسعه يكون أن وحيتمل ال، أم حبشي بن اهلل عبد من سعيد مسع هل
 5.حمفوظا كان إن موصوال

 قال السدر قطع عن النهي أحاديث ذلأ ومن: وقال ابن القيم يف بيان األحاديث املوضوعة 
 1".صحيح حديث فيه ليس: "أمحد وقال" شيء السدر قطع يف يصح ال: "يالعقيل

الوجه الثالث )وذهب الطحاوي إيل نسخ حكمه وقال بعد ذكر اخلالف علي عروة بن اليزبري 
 احلديثني أن أبيه عن عروة بن هشام عن فيه ذكرنا ما فدل( : "اليزبري بن عروة عن دينار، بن عمرو -

 يف ملا اإلباحة إىل هني من فيهما كان ما به عاد نسخ حلقهما كان فقد صحيحني كانا إن األولني
  النيب عن عنده ثبت قد شيئا يدع ال العلم يف منيزلته وجاللة وعلمه عدله مع عروة ألن ،النهي ذلأ
 1".احلديثني هذين نسخ ذكرنا مبا فثبت,  له ذلأ يوجب ملا إال ضده إىل

                                                 

 (.1/504سنن أمت داود ت شعيب األرنؤوط )حسن لغريه، وهذا إسناد ضعيف :  وقال شعيب األرنؤوط . 8
 (.5181ةمع اليزوائد رقم )ورجاله ثقات :  وقال اهليثمي (. 8181) لأللباين حيح اجلامع الصغري وزيادتهص. 0
 (.185) لأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة. 4
 .وصححه األلباين( 88158)والبيهقي ( 5048)أخرجه أبو داود . 3
 (.1/040)سنن البيهقي . 5
 (.011، رقم 801ص ) بن القيمال املنار املنيف يف الصحيح والضعيف. 1
 (.1/305) للطحاوي شرح مشكل اآلثار. 1
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 ابن هبا يستظل فالة يف سدرة قطع من يعين خمتصر ثاحلدي هذا: وتأوله أبو داود بقوله 
  8.النار يف رأسه اهلل صوب فيها له يكون حق بغري وظلما عبثا والبهائم السبيل

 داود أبو عليه محله ما على حمموال يكون السدر قاطع يف روي الذي فاحلديث": وقال البيهقي 
 أنه اليزبري بن عروة عن وروينا ذكره، قدمنا ما االختالف من ففيه طريقه، صح إن اهلل رمحه السجستاين

 اهلل، رمحه داود أبو قال كما خاصا النهي يكون أن فيشبه النهي، رواة أحد وهو أرضه، من يقطعه كان
 0."أعلم واهلل

احلديث حممول على  وأوىل من ذلأ كله عندي أن: " من املعاصرين املنجدصا  قال الشيخ 
من : يعين " واليزيادة هي ،رباين يف حديث عبد اهلل بن حبشيزيادة الط، كما أفادته قطع سدر احلرم

 3".، وبذلأ ييزول اإلشكال4"سدر احلرم
أن احلديث صحيح إال أن حكمه إما كان منسوخا كما قال الطحاوي وإما كان حمموال علي :   قلت

 . ما تأوله أبو داود
  

                                                 

 (.3/418)سنن أمت داود . 8
 (.1/044)سنن البيهقي . 0
 (.0338:  4/52)الطرباين يف املعجم األوسط . 4
3 .https://islamqa.info/ar/45671 
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 أهل بكاء: قال ، اهلل رسول أن عائشة، عن عباس، ابن حديث عن وسئل: ( 36)الحديث 
 .موته بعد عليه عذاب الكافر
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 عائشةمل عن عباس، ابن عن دينار، بن عمرو عن الطائفي، مسلم بن حممد فرواه،
 عيينةمل ابن وخالفه
 .الصواب وهو عباس، ابن عن مليكة، أمت ابن عن عمرو، عن فرواه،
 اجلبار وعبد معروف، أمت بن ورباح عمر، ابن عن ونافع، جريج، ابن عن السعتياين، أيوب رواه وكذلأ
 .مليكة أمت ابن عن الورد، بن

 8.عمرو عن عيينة، ابن قول والصحيح
 

 . ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .عائشة عن عباس، ابن عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
بكاء " :ولفظه  .عن طريق حممد بن مسلم الطائفي، به( 03)أخرجه أبو بكر النجاد يف أماليه 

 ".أهل الكافر عذاب عليه بعد موته
 

 .عن عائشة عباس ابن عن مليكة، أبي ابن عن عمرو،: الوجه الراني 
( 8881)ويف السنن الكربي ( 8151) النسائي يف سننه (000)احلميدي يف املسند  أخرجه

: قال سفيان، طريق عن (1812)والطحاوي يف شرح معاين اآلثار  (4844)وابن حبان يف صحيحه 
 قال إمنا: عائشة قالت: عباس ابن قال: يقول مليكة، أمت ابن مسعت: قال دينار، بن عمرو لنا قصه
 .عليه أهله بكاء ببعض عذابا الكافر ييزيد اهلل إن:  اهلل رسول

 

 :اختلف عن عمرو بن دينار علي وجهني  :دراسة االختالف 
 .عائشة عن عباس، ابن عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 

  0.رواه حممد بن مسلم الطائفي وهو صدوق له أوهام، تقدم
                                                 

 (.4122:  85/3)علل الدارقطين . 8
 .(0)احلديث  انظر يف. 0
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وهو صدوق له أوهام مع أنه قد خالف به من هو أوثق منه . حممد بن مسلم الطائفي تفرد به: قلت 
عمرو بن دينار، عن ابن )حممد بن مسلم الطائفي وقد أعله الدارقطين بأن . سفيان كما سيأيتوهو 

بإسناده، ألن عمرو بن دينار م يسمعه من ابن عباس، وإمنا مسعه من ابن أمت  قصر( عباس، عن عمر
 .عتد بهفال ي. سناد واختصاره القادحمعلول بالشذوذ وعدم ضبط الراوي لإل فهذا الوجه .مليكة، عنه

 
 .عن عائشة عباس ابن عن مليكة، أبي ابن عن عمرو،: الوجه الراني 

  8.رواه سفيان بن عيينة وهو أثبت الناس يف عمرو بن دينار، تقدم
وحديثه أ  من حديث حممد بن مسلم املتقدم . رواه سفيان بن عيينة وهو اثبت الناس يف عمرو:  قلت

ويدل عليه ما روي بإسناد آخر . ابن مليكة، ليس مباشرة ألن عمرو قد مسعه عن ابن عباس بواسطة
ففيه هو ومن تابعه أيضا رواه عن ابن أمت مليكة، فهو حمفوا من . عن عمرو بن دينار ومجع من أقرانه

 .وقد صوبه الدارقطين أيضا. هذا الوجه ال شأ
 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو بن دينار 
لوجه احملفوا والراجح هو ا (عن عائشة عباس ابن عن مليكة، أمت ابن نع عمرو،) الوجه الثاين

 . وصوبه الدارقطين. عن عمرو ألنه مروي عن سفيان بن عيينة وهو اثبت الناس يف عمرو
 .معلول بالشذوذ وعدم ضبط الراوي لإلسناد فال يعتد بهوأما الوجه األول 

 
 : الحكم علي الحديث 

 .4وشعيب األرنؤوط 0صححه األلباين. ح علي شرط الشيعنياحلديث من وجهه الراجح صحي
  

                                                 

 (.8)احلديث انظر يف . 8
 (.5/8)صحيح وضعيف سنن النسائي لأللباين . 0
 (.1/323)صحيح ابن حبان ت شعيب األرنؤوط . 4
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 ... إحرامه عند  اهلل رسول طيبت عائشةمل عن سام، حديث عن وسئل:  (37)الحديث 
 عنهمل واختلف دينار، بن عمرو يرويه:  الدارقطني فقال
 عن حديثه يف ينةعي ابن عائشة وزاد عن سام، عن دينار، بن عمرو عن زيد، بن ومحاد عيينة، ابن فرواه
 .قوله عمر، عن أبيه، عن سام،
: عن عمرو، عن سام، عن ابن عمر، عن عائشة: فعلط احلديثني، وقال الثوري، عن حذيفة، أبو ورواه

 .ووهم فيه... كنت أطيب 
 حممد احلديث هذا ورول قوله عمر، عن أبيه، وعن عائشة، عن سام، عن عيينة، ابن قاله ما والصحيح

 8.أخل...عنه واختلف علقمة، نب عمرو بن
 

  : ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .عائشة عن سالم، عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 
والنسائي يف ( 8151)وأبو داود الطيالسي يف مسنده ( 03118)أمحد يف مسنده  أخرجه

 0" شرح معاين اآلثار"، والطحاوي يف ( 0843)، وابن خيزمية (4152)الكربل يف ، و (0113) سننه
طرق عن محاد بن من  (045)وابن حيزم يف حجة الوداع  (4118)وابن حبان يف صحيحه   008/ 

 .زيد، فذكر دوه
ابن عيينة، عن عمرو بن من طريقه عن ( 111( )ت السندي)وأخرجه الشافعي يف مسنده 

  قالت عائشة رضي اهلل عنها: بن عبد اهلل قال دينار، عن سام
  0.إسناد جيد، وإن كان ساملا م يسمعه من عمر: قال ابن كثري 

ويف الصغري ( 8580)والبيهقي يف السنن الكربي ( 0841)ابن خيزمية يف صحيحه  وأخرجه
  وسنة رسول اهلل: " قول سام فيه، فذكره و سامعن سفيان، عن عمرو  عن طرق عن( 8102)

 .إسناده صحيح: قال األعظميو ". أحق أن تتبع
 

 .، قالت عائشةعمر بن الخطاب عن ن دينار، عن سالم بن عبد اهلل،عمرو ب: الوجه الراني 

                                                 

 (.4155:  85/13)علل الدارقطين . 8
 (8/551)مسند الفاروق البن كثري . 0
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سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سام بن عبد اهلل، عن ( 118) أخرجه الشافعي يف مسنده
عن سفيان بن عيينة، عن ( 112)ذكر دوه ويف قال عمر، ف: ، قالم يقله عن أبيه، ورمبا: ورمبا، قال

 .عمرو بن دينار، عن سام بن عبد اهلل، أن عمر بن اخلطاب
 

 .عائشة عن عمر، ابن عن سالم، عن عمرو،: الوجه الرالث 
م أقف علي من أخرجه وقد أفادنا الدارقطين أنه قد رواه سفيان الثوري من رواية أمت حذيفة 

 .عنه، هبذا اإلسناد
 

 : اختلف عن عمرو علي أوجه: سة االختالف درا
 .عائشة عن سالم، عن دينار، بن عمرو :الوجه األول 

 :رواه عن عمرو بن دينار 
  8وهو ثقة ثبت فقيه كما تقدم:  حماد بن زيد (8)
 :مث اختلف عنه  0.وهو أثبت الناس يف عمرو بن دينار، كما تقدم : سفيا  بن عيينة (0)
 .عائشة عن سام، عن دينار، بن روعمفمرة رواه عنه الشافعي عن  ( أ)
 .عمر بن اخلطاب عن عمرو بن دينار، عن سام بن عبد اهلل،ومرة رواه عنه الشافعي  ( ب)

كال الوجهني حمفوا عن سفيان فمرة تابع محاد بروايته عن عمرو عن سام :  الوجه الراجح عن سفيا 
وصوبه . ون هذا يف موقعنيقد يك ".عمر عن ابن عمر"بني سام وعائشة، عن عائشة ومرة زاد 
   ".عمر عن أبيه، وعن عائشة، عن سام، عن عيينة، ابن قاله ما والصحيح: "الدارقطين كليهما بقوله 

فاحلديث من هذا الوجه . رواه محاد وهو ثقة ثبت وتابعه سفيان وهو أثبت الناس يف عمرو:  قلت
 . حمفوا ال شأ

 
قالت  ،عمر بن الخطاب عن ابن عمر عن بن عبد اهلل،ن دينار، عن سالم عمرو ب: الوجه الراني 

 .عائشة
 .رواه أيضا سفيان بن عيينة وهو ثابت عنه كما مر يف دراسة الوجه األول

                                                 

  (.4)احلديث انظر يف . 8
 (.8)احلديث انظر يف . 0
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 .عائشة عن عمر، ابن عن سالم، عن عمرو،: الوجه الرالث 
 8.رواه سفيان الثوري وهو ثقة مأمون إال أنه دلس نادرا كما تقدم

 ، مث قال"احلديثني فعلط: "أنه قد اختلط أبو حذيفة بروايته عن سفيان ونصه أعله الدارقطين ب: قلت 
. أي اختلط بني الوجه األول والثايت وأدخل يف اإلسناد ابن عمر وأسقط عمر بن اخلطاب" فيه ووهم"

كما   صدوق سيء احلفي وكان يصحف هوالبصري،  بن مسعود النهديموسى  وأبو حذيفة هذا هو
فاحلديث معلول بالوهم . منه كما أشار الدارقطيند تفرد به وغري متابع، فهذا وهم وق 0.قال ابن حجر
  .واالختالط

 

 :خالصة االختالف والوجه الراجح عن عمرو 
عمرو بن دينار، عن سام بن  /عائشة عن سام، عن دينار، بن عمرو)الوجه األول والثاين 

كالمها راجح يف هذا احلديث ألنه رواية   (شة، قالت عائعمر بن اخلطاب عن ابن عمر عن عبد اهلل،
 .وصوهبما الدارقطين أيضا. الثقتني مثل سفيان بن عيينة ومحاد بن زيد

 .      وأما الوجه الثالث معلول بالوهم واالختالط، فال يعتد به
 

 : الحكم علي الحديث 
 الصحيحةوصححه الشيخ األلباين يف السلسلة احلديث صحيح من كال الوجهني الراجحني 

(8 /310.) 
من طريق أمت ( 048/ 0)منها ما أخرجه الطحاوي ، من غري هذا السياق وله طرق أخرل

-حذيفة موسى بن مسعود، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، عن عمر 
وصحح  .إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء، إال النساء والطيب: قال -رضي اهلل عنهما

 (.048/ 3) "اإلرواء" اده الشيخ األلباين يفإسن
من طريق عبد الرزاق، عن معمر، ( 5/845)والبيهقي ( 0848)ومنها ما أخرجه ابن خيزمية 

إذا رميتم اجلمرة بسبع حصيات، : قال -رضي اهلل عنه-عن اليزهري، عن سام، عن ابن عمر، عن عمر 
رضي اهلل وكانت عائشة :  قال سام. يبوالط وذحبتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء إال النساء

                                                 

 (8)احلديث انظر يف . 8
 (.1282:  553) رتقريب التهذيب البن حج. 0
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سلسلة قال الشيخ األلباين يف و  .حل له كل شيء إال النساء، أنا طيبت رسول اهلل : تقول -عنها
  .وهذا سند صحيح على شرطهما:  (318/ 8)الصحيحة 
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 مروياته من مسند المقلين

 ل أنا ورسول اهلل كنت أغتس: وسئل عن حديث ابن عباس، عن ميمونة، قالت( : 38)الحديث 
 .من إناء واحد

 يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
 فرواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونةمل

 وخالفه ابن جريجمل
ل بفضل فرواه عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، كان يغتس

 8.ميمونة وقول ابن جريج أشبه
 

  : الزيادة والنقصا  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

 .عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة :الوجه األول 
ء، ار، عن أمت الشعثاعن ابن عيينة، عن عمرو بن دين( 8240)أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 

 ".كنت أغتسل أنا ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف إناء واحد": عن ابن عباس، عن ميمونة قال
: سفياننقل عن  مث، (488)واحلميدي يف مسنده ( 821) (ترتيب السند) وكذا والشافعي يف مسنده

ابن أمت شيبة كذا و  توصيله هذا اإلسناد كان يعجب شعبة مسعت، أخربين، مسعت، أخربين كأنه اشتهى
 . كلهم عن طريقهم عن سفيان  (08181)يف املسند وأمحد ( 411)يف مصنفه 

والرمذي يف سننه ( 411)وابن ماجه يف سننه ( 400-31)وأخرجه مسلم يف صحيحه 
وأبو عوانة يف ( 1212)وأبو يعلي يف مسنده ( 044)ويف الكربي ( 041)والنسائي يف سننه ( 10)

والطحاوي ( 181)والبيهقي يف الكربي ( 8240و 44)والطرباين يف الكبري ( 182و 128)مستعرجه 
عن  عن ابن عيينة ، كلهم عن طرق(8311)ويف معرفة السنن واآلثار ( 18)يف شرح معاين اآلثار 

 .عمرو، به
 
 
 

                                                 

 (.3221:  85/058)علل الدارقطين . 8
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 .عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: الوجه الراني 
و، عن حدثنا ابن عيينة، عن عمر : نعيم، قال متأعن ( 054)أخرجه البعاري يف صحيحه 

 ".يغتسالن من إناء واحد وميمونة كانا أن النيب "جابر بن زيد، عن ابن عباس 
 ."عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم: كان ابن عيينة أخريا يقول: قال البعاريو 

ومسلم يف صحيحه ( 4315)ملسند وأمحد يف ا( 8241)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  وكذا
والطرباين يف الكبري ( 121)وأبو عوانة يف مستعرجه ( 821)وابن خيزمية يف صحيحه ( 404)
 (811)ويف الصغري ( 822)والبيهقي يف الكربي ( 832و 848)والدارقطين يف سننه ( 8244)

ابن طرق عن  من( 5018)والبيزار يف مسنده ( 8318و8311)ة السنن واآلثار فر الطحاوي يف مع
  .فذكر دوه جريج،

هكذا قال ابن جريج، وخالفه زكريا بن إسحاق، فقال عن عمرو، عن عطاء، عن : وقال البيزار 
 .ابن عباس

 
 : اختلف عن عمرو علي وجهني  :دراسة االختالف 

 .عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن ميمونة :الوجه األول 
 :مث اختلف عنه  8.وهو ثقة وأثبت الناس يف عمرو بن دينار، تقدمه سفيان بن عيينة روا
فمرة رواه عنه مجع من أصحابه األئمة منهم عبد الرزاق والشافعي واحلميدي وأمحد عن  ( أ)

 .وأسنده إيل ميمونة به عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد،
 . إيل ابن عباس وأسند و، عن جابر بن زيد، عن ابن عباسعن عمر ومرة رواه عنه أبو نعيم  ( ب)

وهو والوجه الثاين رواه أبو نعيم . الثقات األثبات واألئمةالوجه األول رواه :  الوجه الراجح عن سفيا 
يتبني من هنا أن   0.ثقة ثبت ،من رجال الكتب الستة ومن كبار شيوخ البعاريهو الفضل بن دكني و 

فيان بعينه فاالختالف وقع علي س. لكباركال الروايتني صحيح ثابت والرواة كلهم من الثقات واألئمة ا
إيل ابن عباس وأخريا زاد فيه وأسنده إيل ميمونة، واألول أصح، كما صرح به اإلمام  ففي البداية أسنده

". كان ابن عيينة، يقول أخريا عن ابن عباس، عن ميمونة، والصحيح ما رول أبو نعيم"البعاري، 
 . ه كما سيأيتوصوبه الدارقطين ألن ابن جريج تابعه علي

 .مرجوح ألن الوجه الثاين أقوي منههذا الوجه :  قلت
                                                 

 (.8)احلديث انظر يف . 8
 (.5328:  331)تقريب التهذيب البن حجر . 0
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 .عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: الوجه الراني 
 :رواه عن عمرو بن دينار 

بالصواب عنه، كما تقدم يف دراسة الوجه  وهذا الوجه هو األشبه:  سفيا  بن عيينة (8)
 .األول

  .8تقدم وهو ثقة مدلس،:  ابن جريج (0)
فاحلديث من هذا الوجه . ا الوجه رواه سفيان بن عيينة من أصح روايته وتابعه ابن جريجهذ :قلت 
ووجه التصويب  . "وقول ابن جريج أشبه: "ونصه  وقد صوبه البعاري كما مر وكذا الدارقطين. حمفوا

على  وإمنا رجح البعاري رواية أمت نعيم جريا( "8/411)" الفتح"يف كما يقول ابن حجر العسقالين 
قاعدة احملدثني، ألن من مجلة املرجحات عندهم قدم السماع، ألنه مظنة قوة حفي الشيخ، ولرواية 

لعله يشري إيل أن ف". اآلخرين جهة أخرل من وجوه الرجيح، وهي كوهنم أكثر عددا ومالزمة لسفيان
هو أويل  مونةدون ذكر مي فما مسع سفيان عن عمرو بن دينار مقدما. اخلالف وقع علي سفيان نفسه

وقول النقاد هذا صحيح، ألن السياق يدل علي أن . بالصواب عنه مما رواه أخريا بيزيادة ميمونة
ألن أصحابه من الثقات واألئمة وعددهم جم . االختالف م ينشأ من أصحاب سفيان، بل منه أصال

واألويل هو .  بالثانيةفهذا وهم من سفيان مبا أنه قد خالف روايته األويل. غفري ال حيتمل اخلطأ منهم
 .األصح ويشده متابعة ابن جريج

فقال عن عمرو، عن عطاء، عن ابن  قد خالفه، زكريا بن إسحاقأن : "طريقا أخري وقال  أورد البيزارمث 
 .واهلل أعلم .ه، فقد يكون روي من كال الطريقني هذه وتلأوال منافة في 0".عباس

 

 :  ن دينارب خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو
هو الوجه الراجح عن عمرو بن دينار  (عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس)الوجه الثاين 

وقد صوبه البعاري . ألنه مروي عن سفيان من أصح روايته وتابعه ابن جرير فيشد بعضهم بعضا
 . والدارقطين أيضا

 . م فيه عنهوأما الوجه األول أيضا مروي عن سفيان إال أنه مرجوح الحتمال الوه
 

 :الحكم علي الحديث 
    . احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه البعاري يف صحيحه كما تقدم

                                                 

 .(8)احلديث انظر يف . 8
 (.88/384)مسند البيزار . 0
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يا رسول : قلت: وسئل عن حديث عبيد بن رفاعة، عن أمساء بنت عميس، قالت:  (39)الحديث 
 .در لسبقته العنينعم، فإنه لو كان شيء يسبق الق: اهلل إن بين جعفر تصيبهم العني أفأسرقي هلم؟ قال

 يرويه عمرو بن دينار، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
فرواه أيوب السعتياين، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أمساء بنت 

 .عميس، عن النيب 
فاعة، أن ورواه ابن جريج، وابن عيينة، وورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن ر 

 .أمساء جاءت النيب 
 .ورواه نصر بن طريف، عن عمرو بن دينار، عن حممد بن عباد بن جعفر، عن أمساء، ووهم فيه

 8.ورواه محاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، مرسال، واألول أصح
 

  : واارسال الوصل االختالف في: نوو االختالف 

 :أوجه االختالف علي عمرو بن دينار وتخريجها 

عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس،  :الوجه األول 
 : عن النبي 

 ، والبيهقى ىف السنن(1541)، والنسائي يف الكربل (0258) حديث الرمذي بإثر أخرجه
اء عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أمس من طرق عن أيوب( 88511)

 .بنت عميس، به
 

 عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، أ  أسماء جاءا النبي : الوجه الراني 
 .مرسال

وأمحد يف املسند ( 04588)يف املصنف وابن أمت شيبة  (440) يف املسند أخرجه احلميدي
أمت عاصم يف وابن  ،(4582) يف السنن ، وابن ماجه(0258) يف السنن رمذيوال (01312)
، ويف (82180" )اإلميان شعب"، والبيهقي يف (418)لكبري ا، والطرباين يف (4831" )ملثايناآلحاد وا"

عن  (1/85)" أسد الغابة"، وابن األثري يف ( 4034" )شرح السنة"، والبغوي يف (88511)الكربي 
 .سفيان

                                                 

 (.3258:  85/423)علل الدارقطين . 8
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عن عمرو بن ( يج وورقاءسفيان وابن جر )ثالثتهم  ،الدارقطين عن ابن جريج وورقاء وأورده
 .فذكره... أمساء بنت عميس : قالت: دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، قال

 
 : عمرو بن دينار، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أسماء: الوجه الرالث 
 .ا بأنه رواه نصر بن طريف، بهإال أن الدارقطين أفادن من أخرجه قف علىأم 

 

 : عمرو بن دينار، مرسال: الوجه الرابع  
 .، بهمحاد بن زيد إال أن الدارقطين أفادنا بأنه رواه من أخرجه قف علىأم 

 
 :اختلف عن عمرو بن دينار علي أوجه : دراسة االختالف 

عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس،  :الوجه األول 
 : عن النبي 
 8.، تقدمثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العبادوهو  تياينأيوب السع رواه

. غري قادح ألنه ثقةهنا وتفرده . أيوب السعتياين وهو من أثبت أصحاب عمرو بن دينار: قلت 
لعل ذلأ ألن أيوب ". األول أصح: "وقد رجحه الدارقطين بقوله . فاحلديث حمفوا من هذا الوجه

كما قال سفيان بن . قف املرفوع وإرسال املرفوع لشدة توقيهالسعتياين معروف لقصر األسانيد من و 
: إن أيوب إمنا ينتهي هبذا احلديث إيل أمت هريرة؟ فقال  -يعين ابن حسان–قالوا البن هشام : عيينة 

  0".إن أيوب لو استطاع أن ال يرفع حديثا م يرفعه"
أيوب وابن عون أحب إيل : ل عن هشام بن حسان؟ فقا -يعين أمحد بن حنبل–وقال املروذي سألته 

قد روي أحاديث رفعها أوقفوها وقد كان مذهبهم أن يقصروا باحلديث : "وحّسن أمر هشام وقال 
 4".ويوقفوه

 .فلذا اعتمد الدارقطين علي قوله. هذا يدل علي أن أيوب عندما رفعه فهو عارف ومتيقن به
الطحاوي يف كما أخرجه   ،متصال مسندا عن أمساء بنت عميس روي من أوجه أخريمث أن احلديث 
من طريق حممد بن إسحاق، عن عبد اهلل بن ( 411)، والطرباين يف الكبري (3/401) شرح معاين اآلثار

                                                 

 (.4)احلديث انظر يف . 8
 (.322:  8/881)سنن النسائي . 0
 (.11:  18) رواية املروذي – ألمحد ومعرفة الرجال العلل. 4
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وأخرجه  .فذكره.. قلت يا رسول اهلل:  قالتأمت جنيح، عن عبد اهلل بن بابيه، عن أمساء بنت عميس، 
من طريق عطاء، كالمها عن أمساء بنت ( 411)يف و من طريق ةاهد، ( 415)بنحوه الطرباين يف الكبري 

  .عميس، به
  .  وفقا هلذه القرائن رجح الدارقطين الوجه األول خالفا ملا جري بني احملدثني تقدمي رواية األكثر عددا

 
 عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، أ  أسماء جاءا النبي : الوجه الراني 

 .مرسال
 :عمور بن دينار  رواه عن

  8.تقدم أثبت الناس يف عمرو بن دينار،وهو  : سفيا  بن عيينة (8)
  0.ثقة مدلس، تقدم : ابن جريج (0)
 4.صدوق، تقدم : ورقاء بن عمر (4)
. هذا الوجه املرسل أيضا حمفوا ألنه مروي عن سفيان بن عيينة وتابعه ابن جرير وورقاء بن عمر :قلت 

فلذا يرجح هذا الوجه بظاهر . للوجه األول عن أيوب وهو متفرد برفعه مث هو رواية األكثر عددا بالنسبة
إسناده ولكن احلديث روي مسندا من أوجه أخري وله قرائن أخري كما تقدم يف دراسة الوجه األول، ما 

 .يفضي الدارقطين إيل ترجيح الوجه املسند دون املرسل فيما أظن
 

 .عباد بن جعفر، عن أسماء عمرو بن دينار، عن محمد بن: الوجه الرالث 
ليس بشيئ وقد ترك حديثه : نصر بن طريف الباهلي وهو ةمع علي تركه وقال ابن سعد رواه 
وقال النسائي . من املعروفني بوضع احلديث: وقال ابن معني . سكتوا عنه يعين أمهلوه: وقال البعاري 

 3.مروك: وغريه 
 .فهذا منكر مردود". ووهم فيه"ه وقال الدارقطين نصر بن طريف مروك احلديث وال حيتج ب:  قلت

 .العمرو بن دينار، مرس: الوجه الرابع  
 8.كما تقدم  ثقة ثبت فقيهوهو  محاد بن زيد رواه

                                                 

 (.8)احلديث انظر يف . 8
 .نفس املرجع. 0
 (.0)احلديث انظر يف . 4
 (.8243:  3/058)مييزان االعتدال للذهيب ، (8812:  1/013) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 3
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. يدل ذلأ وقوع الوهم. محاد بن زيد ثقة إال أنه تفرد به وخالف أصحاب عمرو بن دينار مجلة:  قلت
 .وجه شاذ مرجوحفهذا ال. ن دونهممرمبا هذا وهم منه أو 

  
 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن عمرو 

عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أمساء بنت )الوجه األول املرفوع 
هو الراجح عن عمرو يف هذا احلديث ألنه مروي عن أيوب والقرائن تدل علي  (عميس، عن النيب 

 . أيضارجحان هذا الوجه ورجحه الدارقطين 
وأما الوجه الثاين املرسل أيضا حمفوا ألنه مروي عن ثالثة من أصحابه الثقات وفيهم سفيان 

 .بن عيينة أيضا
 .منكر مردود وأما الوجه الثالث معلول بالوهم والنكارة فهو

 .وأما الوجه الرابع معلول بالوهم والتفرد فهو شاذ مرجوح
 

 :الحكم علي الحديث 
، وقد صححه (الوجه األول والوجه الثاين)لوجهني املسند واملرسل احلديث صحيح من كال ا

رول عنه مجع، وذكره ابن حبان  حديث حسن، عروة بن عامر املكي: وقال شعيب األرنؤوط  0األلباين
بن رفاعة اليزرقي خمتلف  عبيد اهلل: صحبة، والصحيح أنه تابعي، وعبيد ويقالله : ، وقيل"الثقات"يف 

وبقية . تابعي ثقة: ، وقال العجلي"ثقاته"قد رول عنه مجع، وذكره ابن حبان يف يف صحبته كذلأ، و 
 4.رجال اإلسناد ثقات رجال الصحيح

 
  

                                                                                                                                           

 (.4)احلديث انظر يف . 8
 (.8050:  4/050) لأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة. 0
 (.35/310) مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط. 4
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 :مبحثان فيه 

 منصور بن المعتمراامام  ةترجم :األول مبحثال
 اسة مروياا منصور بن المعتمر المعلة باالختالف عليهدر : المبحث الراني 
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 :وفيه مطلبان

 السيرة الذاتية: المطلب األول

  :إسمه ونسبه 
هو من بين :  قال أبو عبيد القاسم بن سالم، منصور بن املعتمر أبو عتاب السلمي الكويفهو 

 8.اس بن مرداس السلميهبثة بن سليم، من رهط العب
: أبو عتاب منصور بن املعتمر بن عبد اهلل بن ربيعة، ويقال:  قال أبو أمحد احلاكم يف الكىن

ابن املعتمر بن عتاب بن فرقد السلمي، من هبثة بن : ابن املعتمر بن عتاب بن عبد اهلل بن ربيعة، ويقال
، وجده عبد اهلل بن ربيعة السلمي قد سليم، من رهط العباس بن مرداس، وةاشع بن مسعود السلميني

  0.عداده يف التابعني رأل النيب 
 : والدته 

: وقال احلاكم . كما هو الظاهر  كويف ونشأ هبا  ودولمم يذكر كتب الرجال تاريخ والدته ولكنه 
 4.عداده يف التابعني جده عبد اهلل بن ربيعة السلمي قد رأل النيب كان 

 :علمه ومنزلته 
 3.ا قطما كتبت حديث: قال منصور: قال شعبة. ن من كبار احلفاا األثباتكا: هيب قال الذ

 : صفاته 
:  وقال أيضا .رأيت منصورا إذا قام يف الصالة، عقد حليته يف صدره: أبو بكر بن عياشقال  .8

 .رحم اهلل منصورا، كان صواما قواما
وعاصم بن أمت النجود يف  لو رأيت منصور بن املعتمر، وربيع بن أمت راشد،: وقال أيضا  .0

 .5الصالة، قد وضعوا حلاهم على صدورهم، عرفت أهنم من أبيزار الصالة

                                                 

 (.5/321)سري أعالم النبالء للذهيب نقال عن . 8
 .السابق رجعامل. 0
 .السابق جعر امل. 4
 (.018:  4/138) للذهيب تاريخ اإلسالم. 3
 (.5/323)سري أعالم النبالء للذهيب . 5
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 8.ميوت الساعة: لو رأيت منصورا يصلي، قلت : الثوري قال .4
رأيت منصورا أحسن الناس قياما يف الصالة، وكان خيضب :  وقال عبد اهلل بن األجلح .3
 0.باحلناء
! يا أمه: يصلي يف سطحه، فلما مات، قال غالم ألمه كان منصور  : قال العالء بن سام .5

رمحه  يا بين، ليس ذاك جبذع، ذاك منصور، وقد مات: قالت !اجلذع الذي يف سطح آل فالن، ليس أراه
 4.اهلل

أن منصورا صام أربعني سنة، وقام ليلها، وكان يبكي، فتقول  :حدثنا زائدة:  قال خلف بن أليم .1
فإذا كان الصبح، كحل عينيه، ودهن  .أنا أعلم مبا صنعت بنفسي: فيقول ؟يا بين، قتلت قتيال: له أمه

 3.رأسه، وبرق شفتيه، وخرج إىل الناس
. ف هبا الدموع من عينيهكانت له خرقة ينشّ   .قد كان عمش من البكاء: قال سفيان بن عيينة  .1

 5.وزعموا أنه صام ستني وقامها: قال سفيان
 1.مجيع أهلها يثين عليهدخلت بغداد فرأيت : وقال أبو محيزة .1
قال  .مث رزق اهلل فيه بعد. لقد طلبنا العلم وما لنا فيه تلأ النية: قال منصور بن املعتمرو  .8
 1.يقول كنا أحداثا. يقول رزق اهلل بعد البصر: مندل
 :زهده 

قد : فامتنع، فأصر عليه، فكان يأتيه اخلصوم فيقّص ذا قصته، فيقول ،بالقضاء هبرية ابن أليزمه
 1فهمت ما قلتما، ولست أدري ما أرد عليكما؟

: ويل قضاء الكوفة شهرين، أكره عليه، فكان إذا جلس اخلصمان بني يديه قال: قال الثوري 
 8.ءفأعفي من القضا. يا هذان، إنكما  تصمان إيل يف شيء ال علم يل به، انصرفا

                                                 

 (.3152:  88/413) لطايلعالء الدين مغهتذيب الكمال للميزي  إكمال . 8
 (.5/323)سري أعالم النبالء للذهيب . 0
 (. 5/321) املرجع السابق. 4
 (.1028:  01/553)هتذيب الكمال للميزي . 3
 (.0521:  1/401)الطبقات الكربي البن سعد . 5
 (.014:  8/020)البن كثري  اجلرح والتعديل البن أمت حا  التكميل يف . 1
 (.1/401)بن سعد الطبقات الكربي ال. 1
 (.4/835)أخبار القضاة ألمت بكر وكيع الضيب . 1
 (.01/553)هتذيب الكمال للميزي . 8

http://www.alukah.net/web/fouad/0/28590
http://www.alukah.net/web/fouad/0/28590
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إنه أحضر : حبس ابن هبرية منصورا شهرا على القضاء، يريده عليه، فأىب، وقيل:  مفضلوقال 
  8.قيدا ليقيده به، مث خاله

 : عقيدته 
تشيعه حب : ال الذهيب ق 0.وكان فيه تشيع قليل وم يكن بغال: قال أمحد بن عبد اهلل العجلي

 4.حب ووالء فقط
 : طبقته 

جعله ابن حجر يف الطبقة اخلامسة مث  3.من أهل الكوفةرابعة ال ذكره حممد بن سعد يف الطبقة
الطبقة الصغرل منهم الذين رأوا الواحد واالثنني، وم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة  يعين 

 خطأ، بل ذكره هولكن 1من أهل الكوفة نقل امليزي بأن ابن سعد ذكره يف الطبقة اخلامسة 5.كاألعمش
كذا ذكره امليزي، وفيه نظر يف : ورد عالء الدين مغلطي علي امليزي يف قوله . بعةيف الطبقة الرا ابن سعد
  1.ابن سعد إمنا ذكره يف الطبقة الرابعة من الطبقات الكبري: األول : مواضع
 : ته اروايعدد م

 1.من احلديث أقل من ألفنيوقد روي كان من رجال الكتب الستة وأخرج عنه اجلماعة 
 :ه شيوخ

. عض الصحابة كما عده ابن حجر يف الطبقة اخلامسة، لكنه م يرو عنهم شيئاهو قد رأي ب
وما علمت له رحلة وال رواية عن أحد من الصحابة، وبال شأ كان عنده بالكوفة بقايا : قال الذهيب ف

 8.الصحابة، وهو رجل شاب مثل عبد اهلل بن أمت أوىف، وعمرو بن حريث
 :م كما يلي ولكن مسع من كبار التابعني وأمساءه

                                                 

 (.5/321)سري أعالم النبالء للذهيب . 8
 (.8185:  0/088)الثقات للعجلي . 0
 (.5/321)سري أعالم النبالء للذهيب . 4
 (.0521:  1/401)الطبقات الكربي البن سعد . 3
 (.1821:  531)هذيب البن حجر تقريب الت. 5
 (.1028:  01/552)هتذيب الكمال للميزي . 1
 (.88/414)لعالء الدين مغلطاي هتذيب الكمال للميزي  إكمال . 1
 (.014:  8/020)البن كثري  اجلرح والتعديل البن أمت حا  ، التكميل يف (0/088)الثقات للعجلي . 1
 (.5/320)سري أعالم النبالء للذهيب . 8
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 8(الفقيه ثقة إال أنه يرسل كثريا) إبراهيم النععي .8
 0(يرسل ،ضعيف مدلس، وهو حديثا واحدا)أبو صا  باذام  .0
  .4(ثقة) أليم بن سلمة .4
 .3(ثقة)السلمي  سعد ابن عبيدة .3
ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثريا ويدلس قال البيزار كان يروي عن ) احلسن البصري .5

ثوا وخ طبوا بالبصرة هو رأس مجاعة م يسمع م نهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعين قومه الذين ح دِّ
 5(أهل الطبقة الثالثة

  1.(ثقة ثبت فقيه إال أنه رمبا دلس من اخلامسة)الكندي  احلكم بن عتيبة .1
 1(ثقة من الثانية)الكويف  خالد بن سعد .1
أشار محاد ابن زيد إىل  وقداخلامسة  هو ثقة يرسل منو وهو من أقرانه، )احلذاء بن مهران خالد  .1

 1(أن حفظه تغري ملا قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله يف عمل السلطان
 8(.ثقة وكان يرسل من الثالثة)الرمحن خيثمة بن عبد  .8
  82(ثقة رمي باإلرجاء)ذر بن عبد اهلل اهلمداين بن  عمر .82
 88.(ثقة عابد خمضرم من الثانية)ربعي بن حراش  .88
 .80(وثق: ، وقال الذهيب كويف تفرد عنه منصور)عمرو بن هند اجلملي زياد بن  .80

                                                 

 (.012: 85)تقريب التهذيب البن حجر  .8
 (.143:  802) املرجع السابق. 0
 (.128:  842) املرجع السابق. 4
 (.0038:  040) املرجع السابق. 3
 (.8001:  812) املرجع السابق. 5
 (.8354:  815) املرجع السابق. 1
 (.8141:  811) املرجع السابق. 1
 (.8112:  888) املرجع السابق. 1
 (.8114:  881) رجع السابقامل. 8
 (.3184:  380) املرجع السابق. 82
 (. 8118:  025) املرجع السابق. 88
 (.8122:  8/380)الكاشف للذهيب ، (0855:  0/80)مييزان االعتدال للذهيب . 80
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 .8(ثقة من السادسة)أمت معشر زياد بن كليب الكويف  .84
 ، 0(خمضرم ثقة جليل م يصب من قال يف حديثه خلل)زيد بن وهب اجلهين  .83
  4(.ثقة وكان يرسل كثريا)سام بن أمت اجلعد  .85
  3(.ثقة من الثالثة)سعد بن عبيدة الكويف  .81
  5(ثقة ثبت فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة وأمت موسى ودومها مرسلة)سعيد بن جبري  .81
 1(.ثقة من الثالثة)سلمان أمت حازم األشجعي  .81
 1(.ثقة من الثانية خمضرم)أبو وائل شقيق بن سلمة  .88
 . 1(وثقه ابن معني والنسائي وأغرب ابن عبد الرب فقال ال حيتج به)صا  أمت اخلليل  .02
 8(.ثقة قارلء فاضل من اخلامسة)بن مصرف  طلحة .08
  82(.صدوق عابد رمى باإلرجاء)طلق بن حبيب  .00
 88(.هو من أقرانه، صدوق له أوهام، حجة ىف القراءة)عاصم بن هبدلة،  .04
م يسمع : ، قال عباس الدوري عن حي  بن معني80ثقة مشهور فقيه فاضل)عامر الشعيب  .03

 ( .518: خيهتار )من الشعيب، ومحاد قد مسع من الشعيب 
  84(.ثقة من الثالثة)وعبد اهلل بن مرة  .05

                                                 

 (.0281:  002)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 (.0858:  005) املرجع السابق. 0
 (.0812:  001) املرجع السابق. 4
 (.0038:  040) املرجع السابق. 3
 (.0011:  043) املرجع السابق. 5
 (.0318:  031) املرجع السابق. 1
 (.0181:  811) املرجع السابق. 1
 (.0111:  014) املرجع السابق. 1
 (.4243:  014) املرجع السابق. 8
 (.4232:  014) املرجع السابق. 82
 (.4253:  015) املرجع السابق. 88
 (.4280:  011) ملرجع السابقا. 80
 (.4121:  400) املرجع السابق. 84
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  8(.ثقة من كبار الثالثة)عبد اهلل بن يسار اجلهين  .01
  0(.ثقة من كبار الثالثة)عبد الرمحن بن ييزيد النععي  .01
  4(.ةهول من الرابعة)عبيد اهلل بن علي ابن عرفطة السلمي  .01
 3(.ثقة)أبو احلسن عبيد بن احلسن الكويف  .08
  5(.ثقة من الثالثة)اس عبيد ابن نسط .42
  1(.ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال من الثالثة)عطاء بن أمت رباح  .48
  1(.ثقة من الرابعة)علي بن األقمر  .40
 ،  1(.ثقة عابد كان ال يدلس ورمي باإلرجاء من اخلامس)عمرو بن مرة  .44
 8(.ثقة من الثالثة)كريب موىل ابن عباس  .43
 82(.التفسري ويف العلمثقة إمام يف )ةاهد بن جرب املكي  .45
وهو من  احلافي متفق على جاللته وإتقانه وثبتهالفقيه )حممد بن مسلم بن شهاب اليزهري  .41

 88(.رؤوس الطبقة الرابعة
 80(.ثقة فاضل من الرابعة)أمت الضحى مسلم بن صبيح العطار  .41
 84(.ثقة من الرابعة)املسيب بن رافع  .41

                                                 

 (.4181:  442) املرجع السابق. 8
 (.3234:  454) املرجع السابق. 0
 (.3404:  414) املرجع السابق. 4
 (.3411:  411) املرجع السابق. 3
 (.3485:  411) املرجع السابق. 5
 (.3588:  488) املرجع السابق. 1
 (.3182:  481) سابقاملرجع ال. 1
 (.5880:  301) املرجع السابق. 1
 (.5141:  318) املرجع السابق. 8
 (.1318:  502) املرجع السابق. 82
 (.1081:  521) املرجع السابق. 88
 (.1140:  542) املرجع السابق. 80
 (.1115:  540) املرجع السابق. 84
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 8(.صدوق رمبا وهم من اخلامسة)املنهال بن عمرو  .48
 0(.ثقة من الرابعة)موسى ابن عبد اهلل بن ييزيد اخلطمي  .32
 4(.ثقة من الثالثة)هالل بن يساف  .38
 . 3(مقبول من الثالثة)أبو عثمان التبان  .30
 5(مقبول من الثالثة)عن أمت الفيض واألول أصح : أبو علي األزدي وقيل .34

 

 : تالميذه 
 1.(لرب فضعفه من اخلامسةوثقه األئمة ووهم ابن حيزم فجهله وابن عبد ا)أبان بن صا   .8
  1.(ثقة يغرب وتكلم فيه لإلرجاء ويقال رجع عنه)إبراهيم بن طهمان  .0
 1.(ثقة ت كلم فيه بال حجة من السابعة)إسرائيل بن يونس  .4
 8(.ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من اخلامسة، هو من أقرانه)أيوب السعتياين  .3
  82(.د من كبار التاسعةثقة حافي عاب) أبو وكيع اجلراح بن مليح .5
  88.(ثقة صحيح الكتاب قيل كان يف آخر عمره يهم من حفظه)جرير بن عبد احلميد  .1
  80.(القاضي أحد الفقهاء صدوق كثري اخلطأ والتدليس من السابعة)حجاج بن أرطاة  .1
  8(.ال بأس به وله ذكر يف مقدمة مسلم من السابعة) حجاج بن دينار .1

                                                 

 (.1881:  531) املرجع السابق. 8
 (.1813:  550) املرجع السابق. 0
 (.1450:  511) املرجع السابق. 4
 (.1030:  151) املرجع السابق. 3
 (.1013:  158) املرجع السابق. 5
 (.841:  11) املرجع السابق. 1
 (.818:  82) املرجع السابق. 1
 (.328:  823) املرجع السابق. 1
 (.125:  881) املرجع السابق. 8
 (.183:  518) املرجع السابق. 82
 (.881:  848) ملرجع السابقا. 88
 (.8888:  850) املرجع السابق. 80
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 0.(قيه عابد رمي بالتشيع من السابعةثقة ف)احلسن بن صا  بن حي  .8
 4(.ثقة تغري حفظه يف اآلخر من اخلامسة) وهو من أقرانه -حصني بن عبد الرمحن السلمي  .82
ثقة ثبت فقيه قيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه ألنه صح أنه كان يكتب من  )محاد بن زيد  .88

  3.(كبار الثامنة
  5.(ثقة حافي من السادسة)روح بن القاسم  .80
 1.(ثقة ثبت صاحب سنة من السابعة)ئدة بن قدامة زا .84
  1.(ثقة ثبت إال أن مساعه عن أمت إسحاق بأخرة من السابعة)زهري بن معاوية  .83
صدوق ثبت يف املغازي ويف حديثه عن غري ابن إسحاق لني وم )زياد بن عبد اهلل البكائي  .85

  1.(نةيثبت أن وكيعا كذبه وله يف البعاري موضع واحد متابعة من الثام
ثقة حافي فقيه عابد إمام حجة منصور بن املعتمر، وهو  هو أثبت الناس يف)سفيان الثوري  .81

 8(.من رؤوس الطبقة السابعة
ثقة حافي فقيه إمام حجة إال أنه تغري حفظه بأخرة وكان رمبا دلس لكن )سفيان بن عيينة  .81

  82.(عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة
ثقة حافي عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من ، وهو انههو من أقر )سليمان األعمش  .81

 88(.اخلامسة
  8(ثقة من الثامنة، من أقرانه ووه) سليمان التيمي .88

                                                                                                                                           

 (.8805:  850) املرجع السابق. 8
 (.8052:  818) املرجع السابق. 0
 (.8418:  812) املرجع السابق. 4
 (.8381:  811) املرجع السابق. 3
 (.8812:  088) املرجع السابق. 5
 (.8810:  084) املرجع السابق. 1
 (.0258:  081) ابقاملرجع الس. 1
 (.0215:  002) املرجع السابق. 1
 (.0335:  033) املرجع السابق. 8
 (.0358:  035) املرجع السابق. 82
 (.0185:  053) املرجع السابق. 88
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  0.(ثقة متقن صاحب حديث)أبو األحوص سالم بن سليم  .02
  4(صدوق خيطىء من اخلامسة)شريأ بن عبد اهلل  .08
ؤمنني يف احلديث وهو أول ثقة حافي متقن كان الثوري يقول هو أمري امل)شعبة بن احلجاج  .00

  3(من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من السابعة
ثقة صاحب كتاب يقال إنه منسوب إىل دوة بطن من األزد ال إىل )شيبان بن عبد الرمحن  .04

  5.(علم النحو من السابعة
  1.(ثقة حافي من كبار التاسعة)عبد العيزييز بن عبد الصمد العمي  .03
  1.(صدوق دوي رمبا أخطأ من الثامنة)ة بن محيد عبيد .05
  1.(ثقة عابد من السابعة)علي بن صاحلنب حي  .01
 . 8(ال بأس به من الثامنة)عمار بن رزيق الضيب أو التميمي أبو األحوص الكويف  .01
  82.(صدوق له أوهام من الثامنة)عمرو بن أمت قيس الرازي  .01
  88.(ثقة عابد إمام من الثامنة)فضيل ابن عياض  .08
  80.(ثقة فاضل من السابعة)القاسم بن معن  .42
صدوق تغري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به من ) قيس بن الربيع .48

 8(.السابعة
                                                                                                                                           

 (.0548:  052) املرجع السابق. 8
 (.0124:  018) املرجع السابق. 0
 (.0111:  011) املرجع السابق. 4
 (.0182:  011) املرجع السابق. 3
 (.0144:  018) املرجع السابق. 5
 (.3821:  451) املرجع السابق. 1
 (.3321:  418) املرجع السابق. 1
 (.3131:  320) املرجع السابق. 1
 (.3108:  321) املرجع السابق. 8
 (.5828:  301) املرجع السابق. 82
 (.5348:  331) املرجع السابق. 88
 .(5381:  350) املرجع السابق. 80
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 0(.صدوق خيطىء من السابعة) كامل أبو العالء .40
 4.(الكويف نيزيل طارل كذبوه من الثامنة)حممد بن الفضل بن عطية  .44
 3.(ضل من السابعةثقة ثبت فا)مسعر بن كدام  .43
 5.(ثقة من كبار التاسعة)التيمي معتمر بن سليمان  .45
 1.(ثقة ثبت نبيل عابد من السابعة)فضل ابن مهلهل امل .41
 1.(صدوق يف حديثه عن منصور لني من السابعة)ورقاء بن عمر اليشكري  .41
  1.(ثقة ثبت من السابعة)أبو عوانة وضاح بن عبد اهلل  .41
  8.(غري قليال بأخرة من السابعةثقة ثبت لكنه ت)وهيب بن خالد  .48
  82.(ثقة من الثامنة)أبو احملياة حي  بن يعلى التيمي  .32
  88.(صدوق وكان حيفي وقد عمي من صغار الثامنة)أبو حفص األبار عمر بن عبد الرمحن  .38
  80(.ثقة فاضل من السابعة)أبو محيزة السكري حممد ابن ميمون املروزي  .30
 84.(ةمروك من السابع)أبو مالأ النععي  .34

 

 

 

                                                                                                                                           

 (.5514:  351) املرجع السابق. 8
 (.5123:  358) املرجع السابق. 0
 (.1005:  520) املرجع السابق. 4
 (.1125:  501) املرجع السابق. 3
 (.1115:  548) املرجع السابق. 5
 (.1110:  533) املرجع السابق. 1
 (.1324:  512) املرجع السابق. 1
 (.1321:  512) املرجع السابق. 1
 (.1311:  511) رجع السابقامل. 8
 (.1111:  581) املرجع السابق. 82
 (.3841:  385) املرجع السابق. 88
 (.1431:  582) املرجع السابق. 80
 (.1441:  112) املرجع السابق. 84



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

266 

 

 :أقوال العلماء في بيا  أثبت طالبه فيه 
: جرير أحب إليأ يف منصور أم شريأ؟ قال: قلت ليح  بن معني: قال عثمان بن سعيد .8

قال  .شريأ أعلم به: و أبو األحوص؟ قالأفشريأ أحب إليأ يف منصور : قلت .جرير أعلم به
بو يعلى املوصلي عن حي  بن معني ورول أ وكم رول أبو األحوص عن منصور؟: وأراه قال: عثمان

وليس يف روايتهما ( عن حي )كذا رول ييزيد بن اهليثم  .أحب إيل بدل قوله أعلم به: معناه، إال أنه قال
 8.انتهى. شريأ أحب إيل من أمت األحوص: وكذا قال أبو حا  .التعصيص مبنصور

 0.ضيبأثبت أصحاب منصور، الثوري، وشعبة، وجرير ال:  قال الدارقطين .0
  4.م يكن أحد أعلم حبديث منصور من الثوري: قال حي  بن معني .4

 

 :ثناء العلماء له 
ما خلفت بعدي بالكوفة آمن على : لقيت سفيان مبكة، فقال:  ال بشر بن املفضلق .8

 3.احلديث من منصور
 5.إذا جاءت املذاكرة جئنا بكل، وإذا جاء التحصيل جئنا مبنصور بن املعتمر:  قال سفيان .0
 1.م يكن بالكوفة أحد أحفي من منصور:  قال عبد الرمحن بن مهدي .4
 1.ما كتب حديثا قط:  شعبة عن منصورقال  .3

 

 : وفاته 
مات سنة اثنتني : وقال ابن حجر  8.علي قول اجلمهور مات منصور سنة ثالث وثالثني ومائة

ل وجاء السودان سنة قال حي  بن سعيد مات بعد السودان بقليو  4.وكذا الذهيب 0اثنتني وثالثني ومائة
 3إحدل وثالثني ومائة

                                                 

 (.0/108)شرح علل الرمذي البن رجب احلنبلي . 8
 املرجع السابق. 0
 (.4/803)تاريخ ابن أمت خيثمة . 4
 (.411:  8/810) ابقاملرجع الس. 3
 (.01/554)هتذيب الكمال للميزي . 5
 (.1/811)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.01/552)هتذيب الكمال للميزي . 1
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 .أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه: المطلب الراني 
نصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن سفيان، عن م: أصح األسانيد مطلقا: قيل : قال الذهيب  .8

 5.بن مسعود
 1.كان ثقة مأمونا كثري احلديث رفيعا عاليا: قال ابن سعد  .0
 1.ا ح د ث عنه ثقة فقد مألت يديأ ال ت ريد غريهإذ: قال علي بن املديين .4
م يكن بالكوفة أثبت من أربعة، فبدأ مبنصور، وأمت حصني، وسلمة بن  : بن مهدي قال حممد  .3

 1.وكان منصور أثبتهم: وقال. كهيل، وعمرو بن مرة
إذا جاءك : فقال أيهم أحب إليأ؟:  سئل عن أصحاب إبراهيمبن معني عندما  حي  قال .5

 8.، فقد مألت يديأ ال تريد غريهمنصور
 82.منصور نظري أيوب عندي:  بن معني وقال حي  .1
 88.إذا اجتمع منصور واالعمش فقدم منصورا: أيضا  بن معني حي  وقال .1
 80.كان منصور من أثبت الناس: حيي بن سعيد القطان قال  .1
ب حي  بن سعيد القطان قال قال سفيان إذا حدثت االعمش عن بعض اصحا نقل عن .8

 8.منصور، سكت: ابراهيم قال، فإذا قلت 

                                                                                                                                           

ص )، التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم للمقدمي (8/485)تاريخ مولد العلماء ووفاياهتم ألمت سليمان الربعي . 8
 (.85/481)هتذيب الكمال للميزي  ، (48/441)، تاريخ دمشق (4/831)ضيب ، أخبار القضاة ألمت بكر ال(021
 (.1828:  531)تقريب التهذيب البن حجر . 0
 (.5131:  0/081)الكاشف للذهيب . 4
 (.1/431)التاريخ الكبري للبعاري . 3
 (.5/320) للذهيب سري أعالمم النبالء. 5
 (.0521:  1/401)الطبقات الكربي البن سعد . 1
 (.8/024)البن كثري  اجلرح والتعديل البن أمت حا  التكميل يف . 1
 (.5/323)سري أعالم النبالء للذهيب . 1
 (.01/550)هتذيب الكمال للميزي . 8
 (.0818:  4/331)رواية الدوري  -تاريخ ابن معني. 82
 (.1/811)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 88
 (.5/321)سري أعالم النبالء للذهيب . 80
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، ال خيتلف وكان حديثه القدح ،أهل الكوفةثقة، ثبت يف احلديث، كان أثبت : قال العجلي  .82
 0.فيه أحد، صا ، متعبد، أكره على القضاء، فقضى شهرين

عمش حافي خيلط ويدلس، ومنصور اتقن ال يدلس وال األ: قالو . ةثق:  قال أبو حا  الرازي .88
 4.طخيل

 3.منصور، مث مسعر:  أثبت أهل الكوفة:  قال إبراهيم بن موسى الفراء .80
 5.منصور بن املعتمر م يرو عن عكرمة شيئا: قال أبو حا   .84
عتياين، وعمرو بن دينار وعبد الكرمي اجليزري، وأيوب الس ،رأيت منصورا:  سفيان الثوريقال  .83
 1.عدين الذين ال شأ فيهمهؤالء األ
  1.كان يتشيع: وقال " الثقات" ذكره ابن حبان يف .85
 1.من طبقة األعمش ،ثقة ثبت وكان ال يدلس: قال ابن حجر  .81
 8.قال ما كتبت حديثا قط ومناقبه مجةو من أئمة الكوفة هو : وقال الذهيب  .81

 
  : المالحظة

كان منصور ال يروي "اآلجري عن أمت داود  هل كل من رواه عنه من الثقات كما قالهناك سؤال بأن 
 ؟82"عن ثقةإال 
أن رواية العدل عمن مساه، ليست بتعديل له، وعليه " املصطلح"تقرر يف : ال أبو إسحاق احلويين قف

وقد رول منصور بن املعتمر عن عاصم بن هبدلة، واملنهال بن عمرو، وقد تكلم . األكثرون من احملققني

                                                                                                                                           

 (.1/811)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.0/088)الثقات للعجلي . 0
 (.1/818)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.1/818) املرجع السابق. 3
 (.101:  881)املراسيل البن أمت حا  . 5
 (.1/811)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.88288:  1/313)الثقات البن حبان . 1
 (.1828:  531)يب التهذيب البن حجر تقر . 1
 (.5131:  0/081)الكاشف للذهيب . 8
 (.531:  82/484)هتذيب التهذيب البن حجر . 82
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ال يؤمن وقوع اخللل فيه فكم  فالن ال يروي إال عن ثقة قول: واحلق أن قول احلفاا. فيهما غري واحد
 8.من إمام قالوا فيه هذه العبارة، ووجدنا له شيوخا ضعفاء، بل وضعفاء جدا

 

                                                 

نثل النبال مبعجم الرجال الذين ترجم هلم فضيلة الشيخ احملدث أبو إسحاق احلويين ألمحد بن عطية الوكيل . 8
(4/488.) 
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 . مروياته من مسند علي بن أبي طالب
عن عمه علي بن أمت طالب،  وسئل عن حديث عبد اهلل بن جعفر بن أمت طالب، ( :41)الحديث 
 .ال إله إال اهلل الكرمي احلليم، احلديث: مل أنه لقاه كلمات، أمره إن نيزل به كرب، أن يقوهلنعن النيب 

هو حديث يرويه عبد اهلل بن شداد بن اهلاد، عن عبد اهلل بن جعفر، واختلف عنه :  الدارقطني فقال
هلل بن شداد، عن عبد اهلل بن جعفر، عن علي، يف رفعه، فرواه حممد بن كعب القرظي، عن عبد ا

 .مرفوعا إىل النيب 
 .حممد بن عجالن، وأسامة بن زيد الليثي، وأبان بن صا ، فاتفقوا على رفعه: حدث به عنه

وخالفهم ربعي بن حراش، فرواه عن عبد اهلل بن شداد، عن عبد اهلل بن جعفر، عن علي موقوفا غري 
 .مرفوع

 .عن ربعي ملعتمر،منصور بن احدث به 
 .واختلف عن منصور يف إسناده، فرواه زائدة بن قدامة، ومسعر بن كدام

واختلف عن مسعر، وعمار بن رزيق، وجرير بن عبد احلميد، وأبو األحوص، وزياد البكائي، وابن 
عيينة، وغريهم، عن منصور، عن ربعي، عن عبد اهلل بن شداد، عن عبد اهلل بن جعفر، عن علي 

 .موقوفا
أسقط من اإلسناد  .ورواه حممد بن عبد الوهاب القناد، عن مسعر، عن منصور، عن ربعي، عن علي

 .وتابعه حممد بن بشر، وجعفر بن عون، عن مسعر .رجلني
 وكذلأ رواه شعبة، عن منصور واختلف عنهمل

رواية  رواه الثوري، عن منصور، واختلف عنه أيضا، فرواه وكيع، عن الثوري، ومسعر، عن منصور دو
 .زائدة، ومن تابعه

 .ورواه عبد الرمحن بن مهدي، عن الثوري، فأسقط من اإلسناد عبد اهلل بن جعفر
واتفق أصحاب منصور عنه على أن احلديث موقوف، إال من رواية أمت قالبة، عن أمت زيد اهلروي، عن 

 8.خلا....شعبة، فإنه رفع احلديث إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم
 

                                                 

 (.488:  4/888)علل الدارقطين . 8
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 .ووجه آخر من وجوه االختالف الرفع والوقف الختالف فيا: الف نوو االخت

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن ربعي، عن عبد اهلل بن شداد، عن عبد اهلل بن جعفر، عن علي موقوفا :الوجه األول 
بن  إسحقعن  زكريا بن حي طريقه عن من ( 144)أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة 

عن ربعي بن حراش عن عبد اهلل بن شداد بن اهلاد عن عبد اهلل بن جعفر عن جرير عن منصور  راهويه
إين خمربك بكلمات م أخرب هبن حسنا وال حسينا إذا سألت اهلل مسألة وأنت حتب "قال قال يل علي 

ال اهلل وحده ال شريأ له احلليم ان تنجح فقل ال إله إال اهلل وحده ال شريأ له العلي العظيم ال إله إ
 ".الكرمي

عن جرير وسفيان بن عيينة ومث ( 0-8:  84/831)وكذا ذكره اخلطيب يف الفوائد املنتعبة 
 .عن الثوري ومسعر، من رواية وكيع عنهما، به

أورده الدارقطين عن طريق زائدة بن قدامة وعمار بن رزيق وأبو األحوص وزياد البكائي أيضا وم 
 .ي من أخرج هلم بهأقف عل

 

 .موقوفا عن علي عن ربعيعبد اهلل بن شداد عن  منصور: الوجه الراني 
. الثوري من رواية عبد الرمحن بن مهدي، بهعن ( 143)أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة 

 .وليس فيه عبد اهلل بن جعفر. عن شعبة، به( 0:  84/831)وذكره اخلطيب يف الفوائد املنتعبة 
 

 .موقوفا منصور، عن ربعي، عن علي: وجه الرالث ال
حممد بن عبد عن طريق مسعر، من رواية ( 0:  84/831)ذكره اخلطيب يف الفوائد املنتعبة 

 عبد اهلل بن شدادوليس فيه . عنه، وعن طريق شعبة، به وجعفر بن عون حممد بن بشرو  الوهاب القناد
 .عبد اهلل بن جعفر وال
 

 .مرفوعا ر، عن ربعي، عن عليمنصو :  رابعالوجه ال
عن طريق شعبة، من رواية أمت قالبة عن أمت ( 0:  84/831)ذكره اخلطيب يف الفوائد املنتعبة 

 .زيد اهلروي عنه، به مرفوعا
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 :اختلف أصحاب منصور عنه علي أربعة أوجه : دراسة االختالف 
 . بن جعفر، عن علي موقوفامنصور، عن ربعي، عن عبد اهلل بن شداد، عن عبد اهلل :الوجه األول 
 : مجع من أصحاب منصور وهم  رواه

، أبو عبد اهلل الرازل الكوىف جرير بن عبد احلميد بن قرط الضىبهو :  جرير بن عبد الحميد  (1)
، ومن الطبقة الثامنة من الوسطى من أتباع (هـ812املتويف سنة ( )وىل قضائها، و نيزل الرل)القاضى 

كان ثقة كثري العلم ، : كما قال حممد بن سعد   ،وثقه اجلمهور 8.لكتب الستةالتابعني وروي له أئمة ا
قال العجلي و  4.حجة كانت كتبه صحاحا: وقال حممد بن عبد اهلل بن عمار املوصلى  0.يهيرحل إل
و قال  5.كان من العباد اخلشن" : الثقات"قال ابن حبان ىف  3.ثقة: احلاكم و أبو حا  والنسائي 
سئل حييي  1.احلافي املقدم لكين مسعته يشتم معاوية عالنية هو: وقال قتيبة  1.عليهة متفق ثق: اخلليلى

قال و  1.جرير أعلم به: جرير أحب إليأ ىف منصور ، أو شريأ ؟ فقال : ليح  بن معني : بن معني 
ل أبو وقا 82.صدوق: الرمحن بن يوسف بن خراش  قال عبدو  8.ةمع على ثقته: لقاسم الاللكائى أبو ا

 80.صدوق حيتج به يف الكتب: وقال الذهيب  88.صدوق من أهل العلم: أبو زرعة 

                                                 

:  0/083)التاريخ الكبري للبعاري ، (4118:  1/011)الطبقات الكربي البن سعد : ظر ترمجته يف ان.  8
سري أعالم  ،(881:  3/532)هتذيب الكمال للميزي ، (504:  8/422) ألمت نعيم ، تاريخ أصبهان(0045

:  848)ن حجر تقريب التهذيب الب، (881:  0/11)هتذيب التهذيب البن حجر  ،(4:  8/8)النبالء للذهيب 
881.) 
 (.1/011)الطبقات الكربي البن سعد . 0
 (.881:  3/532)هتذيب الكمال للميزي . 4
هتذيب الكمال للميزي ، (0212:  0/521)اجلرح والتعديل البن أمت حا  ، (025:  81)الثقات للعجلي . 3
(3/532.) 
 (.1280:  1/835)الثقات البن حبان . 5
 (.0/511) للعليلي احلديثاإلرشاد يف معرفة علماء . 1
 .املرجع السابق. 1
 (.0212:  0/521)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.0/11)هتذيب التهذيب البن حجر . 8
 (.0/11) املرجع السابق. 82
 (.0/521)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 88
 (.8311:  8/483)مييزان االعتدال للذهيب . 80
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، اختلط عليه حديث م يكن بالذكى:ولكن جرحه بعض النقاد كما قال أمحد بن حنبل 
حا   أمت وقيل عن 0.وذكره العالئي يف املعتلطني 8.عاصم األحول ح  قدم عليه هبيز، فعرفهو  أشعث
نسب ىف آخر عمره " : السنن"وقال البيهقى ىف  4.، فحجبه أوالدهبسنة موتهقال أنه تغري قبل أنه حا  

كان ىف آخر عمره يهم من : ، قيل ثقة صحيح الكتاب: عند ابن حجر ورتبته 3.عمره إىل سوء احلفي
 5.حفظه
ذا وثق أبو حا  إ": كما قال الذهيب . واحلجة فيه توثيق أبو حا  ألنه متعنت جدا. جرير ثقة: قلت 
ال حيتج : "فتمسأ بقوله، فإنه ال يوثق إال رجال صحيح احلديث، وإذا لني رجال، أو قال فيهرجال، 

، فتوقف ح  ترل ما قال غريه فيه، فإن وثقه، فال تنب علي جتريح أمت حا ، فإنه متعنت يف "به
 1."الرجال
 1.هو ثقة متفق عليه، كما تقدم:  سفيا  بن عيينة (2)
مث هو أعلم الناس يف حديث  1.،كما تقدمإال أنه دلس نادراهو ثقة حافي :  سفيا  الروري  (3)

 :واختلف عنه أصحابه كما يلي  8.منصور بن املعتمر
عن علي  منصور عن ربعي عن عبد اهلل بن شداد عن عبد اهلل بن جعفرفمرة رواه عنه وكيع عن  ( أ)

  .موقوفا
 ن ربعي عن عليعبد اهلل بن شداد ععن منصور عن  عبد الرمحن بن مهديومرة رواه عنه  ( ب)

 . موقوفا وأسقط من اإلسناد عبد اهلل بن جعفر

                                                 

 (.8018:  8/534)رواية عبد اهلل  –محد العلل ومعرفة الرجال أل. 8
 (.8:  81ص)املعتلطني للعالئي . 0
وذكر صاحب : "ولذا تعقب احلافي ابن حجر كالم أمت حا  هذا فقال يف التهذيب هذا م يصح عن أمت حا ،. 4

جلرير بن حازم فكأنه احلافل عن أمت حا  أنه تغري قبل موته بسنة فحجبه أوالده، هذا ليس مبستقيم فإن هذا إمنا وقع 
 (.0/11هتذيب التهذيب البن حجر )اشتبه على صاحب احلافل 

 (.88311:  1/834) للبيهقي السنن الكربي. 3
 (.881:  848)تقريب التهذيب البن حجر . 5
 (.84/012)سري أعالم النبالء للذهيب . 1
 (.8)انظر يف احلديث . 1
 .نفس املرجع. 1
 .نفس املرجع. 8
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ولو كان  ال يشأ فيهف 8اح هو ثقة حافي عابدوكيع بن اجلر  :الوجه الراجح عن سفيا  الروري 
فهو أيضا ال  0.وعبد الرمحن بن مهدي هو اإلمام وثقة ثبت حافي عارف بالرجال واحلديث. متفردا

بكال الوجهني  سفيانلعله قد رواه . لنا أي اجلانبني هو أشبه بالصواب فلم يرجح. خيشي عنه مع تفرده
 . الظن علي عن منصور فيما يغلب

هو مسعر بن كدام بن ظهري بن عبيدة بن احلارث بن هالل بن عامر بن :  مسعر بن كدام  (4)
أي من كبار ، من الطبقة السابعة (هـ 855أو  854املتويف )صعصعة اهلالىل العامرل، أبو سلمة الكوىف 

ىب عن مسعر أقال سئل : وهو متفق علي توثيقه وقال أبو حا   4.وروي له اجلماعة. أتباع التابعني
تقن من محاد بن أعلى اسنادا من الثوري ومسعر أجود حديثا، و أمسعر اتقن، و : وسفيان الثوري، فقال

ورتبته عند ابن  5.ن حيوكان مرجيا فمات فلم يشهده سفيان الثوري وال احلسن بن صا  اب 3.زيد
 عنهاختلف مث  1.ما رأيت مثله: أحد األعالم، قال ابن القطان : رتبته عند الذهيب و  1ثقة ثبت: حجر 
 : أيضا  عنه

عن منصور عن ربعي عن علي وأسقط من  1(ثقة)فمرة رواه عنه حممد بن عبد الوهاب القناد  ( أ)
 82(.صدوق)وجعفر بن عون  8(حافيثقة )وتابعه حممد بن بشر العبدي الكويف . اإلسناد رجلني

عن  منصور عن ربعي عن عبد اهلل بن شداد عن عبد اهلل بن جعفرن ومرة رواه عنه وكيع ع ( ب)
 . علي موقوفا

                                                 

 (.1383:  518)هذيب البن حجر تقريب الت. 8
 (.3281:  458) املرجع السابق. 0
، (8818:  1/84)التاريخ الكبري للبعاري ، (0181:  1/435)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 4

هتذيب التهذيب البن ، (5821:  01/318)هتذيب الكمال للميزي ، (88021:  1/521)الثقات البن حيان 
:  501)تقريب التهذيب البن حجر ، (55:  1/814)سري أعالم النبالء للذهيب ، (028:  82/884)حجر 
1125.) 

 (.8115:  1/418)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 (.1/435الطبقات الكربي البن سعد)قاله ابن سعد . 5
 (.1125:  501)تقريب التهذيب البن حجر  .1
 (.5485:  0/551)الكاشف للذهيب . 1
 (.1825:  383)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.5151:  318) املرجع السابق. 8
 (.831:  838) املرجع السابق. 82
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فاحلديث . نيكلهم من الثقات والصدوق  الوجه األول فالرواة:  الوجه الراجح عن مسعر بن كدام
وتفرده ال يضر لثقته . كما تقدم آنفا  في عابدثقة حاوالوجه الثاين رواه وكيع . حمفوا من هذا الوجه

مسعر قد وهم  ولكن. حمفوا إيل مسعر مما يتضح لنا كال الوجهني ،فهذا الوجه أيضا حمفوا. وإمامته
 .فهو مرجوح" وأسقط من اإلسناد رجلني"ار إليه الدارقطين بنصه كما أشيف الوجه األول  

 
هـ و قيل  812املتويف )، أبو الصلت الكوىف هو زائدة بن قدامة الثقفى : زائدة بن قدامة  (5)
وهو متفق علي توثيقه وقال  8.وروي له اجلماعة. من الطبقة السابعة أي من كبار أتباع التابعني( بعدها

ثقة صاحب سنة وهو أحب إيل من أىب عوانة وأحفي من شريأ ومن أىب بكر بن عياش : أبو حا  
ورتبته عند  4ثقة ثبت صاحب سنة: ته عند ابن حجررتب 0.وكان عرض حديثه على سفيان الثوري

   3.احلافي، ثقة حجة، صاحب سنة: الذهيب 
 املتويف)يقال التميمى، أبو األحوص الكوىف عمار بن رزيق، الضىب و هو :  عمار بن رزيق  (6)
قال حي   5.من رجال مسلم وه .من الوسطى من أتباع التابعنيأي ، هو من الطبقة الثامنة (هـ 858
وذكره ابن حبان ىف   1.كان من األثبات: وقال اإلمام أمحد . ثقة: معني وعلي بن املديىن وأبو زرعة  بن

 8.ليس به بأس: قال النسائى وأبو بكر البيزار و  1.ال بأس به: وقال أبو حا   1"الثقات"ىف كتاب 

                                                 

:  4/340)التاريخ الكبري للبعاري ، (0155:  1/455)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 8
سري أعالم ، (518:  4/421) هتذيب التهذيب البن حجر، (8852:  8/014)هتذيب الكمال للميزي ، (8338

 (.8810:  084)تقريب التهذيب البن حجر ، (848:  1/415)النبالء للذهيب 
 (.0111:  4/184)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.8810:  084)تقريب التهذيب البن حجر . 4
 (.8121:  8/322)الكاشف للذهيب . 3
، (808:  1/08)التاريخ الكبري للبعاري ، (0155:  1/455)د الطبقات الكربي البن سع: انظر ترمجته يف . 5

سري أعالم النبالء ، (518:  4/421)هتذيب التهذيب البن حجر ، (3858:  08/818)هتذيب الكمال للميزي 
 (.8810:  084)تقريب التهذيب البن حجر ، (848:  1/415)للذهيب 

هتذيب التهذيب البن ، (08/818)ذيب الكمال للميزي هت، (0810:  1/480)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.4/421)حجر 
 (.82285:  1/011)الثقات البن حبان . 1
 .(1/480)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.4/421)هتذيب التهذيب البن حجر . 8
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لو : محد اليزبريل قال ىل أبو أ: قال لوين :  ورتبته عند الذهيب  8ال بأس به :ورتبته عند ابن حجر 
 0.اختلفت إليه لكفاك أهل الدنيا

 (هـ818املتويف )، أبو األحوص الكوىف احلنفى موالهم سالم بن سليمهو :  أبو األحوص  (7)
وكان حديثه دواا من أربعة آالف  4روي له اجلماعةو  لطبقة السابعة أي من كبار أتباع التابعنيمن ا
عبد الرمحن قال  1.صدوق دون زائدة وزهري يف اإلتقان:   وقال أبو حا 5.وقد وثقه اجلمهور 3.حديث

ثقة متقن صاحب : رتبته عند ابن حجر  1.أبو األحوص أثبت من شريأ:  الرمحن بن مهدي يقول
  .ثقة متقن: احلافي، قال ابن معني : ورتبته عند الذهيب  1حديث
مد، و يقال أبو زياد بن عبد اهلل بن الطفيل العامرل البكائى، أبو حمهو :  زياد البكائي (8)

رول له  .وهو من الطبقة الثامنة أي من الوسطي من أتباع التابعني( هـ814املتويف )ييزيد، الكوىف 
ولينه  خمتلف يف توثيقهوهو  82.البعارل حديثا واحدا مقرونا بغريه ومسلم والرمذل وابن ماجة

هو : ل وكيع بن اجلراح وقا 84. 80.وكان عندهم ضعيفا وقد حدثوا عنه: قال ابن سعد  88..اجلمهور
                                                 

 (.3108:  321)تقريب التهذيب البن حجر . 8
 (.4811:  0/52)الكاشف للذهيب . 0
:  3/845)التاريخ الكبري للبعاري ، (0158:  1/451)الطبقات الكربي البن سعد : ته يف انظر ترمج. 4

سري ، (381:  3/010)هتذيب التهذيب البن حجر ، (0155:  80/010)هتذيب الكمال للميزي ، (0048
 (.018/0124)تقريب التهذيب البن حجر ، (8033:  1/081)أعالم النبالء للذهيب 

 (.135:  080)الثقات للعجلي . 3
 (.1415:  1/381)، الثقات البن حبان (8808:  3/058)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 5
 (.3/012)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.3/845)التاريخ الكبري للبعاري . 1
 (018/0124)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.0025:  8/313)الكاشف للذهيب . 8
:  4/412)التاريخ الكبري للبعاري ، (0148:  1/415)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 82

سري أعالم ، (115:  4/415)هتذيب التهذيب البن حجر ، (0204:  8/315)هتذيب الكمال للميزي ، (8081
 (.018/0124)تقريب التهذيب البن حجر ، (8:  8/5)النبالء للذهيب 

:  3/841) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي و ( 0305:  4/541) اجلرح والتعديل البن أمت حا . 88
188.) 
 .(1/411)الطبقات الكربي البن سعد . 80
 .(1/415) املرجع السابق. 84
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وضعفه  0.ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق: قال أمحد بن حنبل  8.أشرف من أن يكذب
يكتب : قال أبو حا   4.ال بأس به ىف املغازل، وأما ىف غريه فال: قال حي  بن معني علي بن املديين و 
يف  ابن حبان ذكره 5.يس بالقولل: ضعيف وقال ىف موضع آخر : وقال النسائى  3.حديثه وال حيتج به
كان فاحش اخلطأ، كثري الوهم، ال جيوز االحتجاج طربه إذا انفرد، وكان ابن معني :  يف اجملروحني وقال
وقال أبو زرعة صدوق وقال ابن عدي وليزياد  1قال أمحد يف رواية هو ثقةولكن  1.سىء الرأل فيه

:  رتبته عند ابن حجر  1.ل برواياته بأساأحاديث صاحلة، وقد رول عنه الثقات من الناس وما أر 
  8.صدوق ثبت ىف املغازل ، وىف حديثه عن غري ابن إسحاق لني ، وم يثبت أن وكيعا كذبه

 . لني احلديث يف غري إبن إسحاق: خالصة القول 
الوجه املوقوف يرويه سفيان الثوري وهو أعلم الناس حبديث منصور بن املعتمر وتابعه ستة هذا :  قلت

من أثبت أصحاب منصور مثل سفيان بن عيينة وجرير بن عبد احلميد ومسعر بن كدام وأبو األحوص 
 .فاحلديث حمفوا من هذا الوجه ال شأ. وعمار بن رزيق، إال زيد البكائي وهو لني احلديث

 
 .موقوفا عن علي عن ربعيعبد اهلل بن شداد عن  منصور: الوجه الراني 
 :ومها  ثقتان من أصحاب منصور رواه

فاحلديث ثبت من طريقه هذا أيضا كما تقدم آنفا يف دراسة الوجه  : سفيا  الروري (1)
 .األول

 :واختلف عنه أيضا  82.ثقة ثبت، تقدم:  شعبة بن الحجاج (2)

                                                 

 .(4/412)التاريخ الكبري للبعاري . 8
 (.0305:  4/541)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.8/315)هتذيب الكمال للميزي . 4
 (.4/541)يل البن أمت حا  اجلرح والتعد. 3
 (.001:  35ص ) للنسائي الضعفاء واملروكني. 5
 (.414:  8/421)اجملروحني البن حبان . 1
 (.8/315) هتذيب الكمال للميزي . 1
 (.4/541) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.3/841) الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي . 8
 (.8)انظر يف احلديث . 82
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، م أقف علي من موقوفا عبد اهلل بن شداد عن ربعي عن عليعن منصور فمرة روي عنه عن  ( أ)
 .لتوقف يف حالهرواه من أصحاب شعبة هذا، فال وجه إال ا

، وم أقف علي من رواه من أصحاب موقوفا منصور، عن ربعي، عن عليومرة روي عنه عن  ( ب)
 .شعبة هذا، فال وجه إال التوقف يف حاله أيضا

وأبو زيد . مرفوعا منصور عن ربعي عن عليومرة أخري رواه أبو قالبة عن أمت زيد اهلروي عنه عن  ( ت)
من رواه لكن و . حمتمل ، فتفرده8أقدم شيخ للبعاريو  من رجال الصحيحني هوو  ثقةاهلروي هذا 

فتفرده يف هذه املرحلة ال  0.عنه هو أبو قالبة وهو صدوق خيطىء تغري حفظه ملا سكن بغداد
اتفق " :فاحلديث من هذا الوجه غريب وشاذ، وقد أعله الدارقطين أيضا بالغرابة كما قال . حيتمل

 . فال حيتج به". شعبة هذه رواية ن مإال أصحاب منصور عنه على أن احلديث موقوف،

هذا الوجه حمفوا عن منصور لثبوته من رواية الثوري عنه، وهو أعلم الناس :  الوجه الراجح عن شعبة
ين م اقف علي من أخرجه من حبديث منصور ومتابعة شعبة ال أدري هل هي ثابتة عنه أم ال، ألن

".  بن جعفرفأسقط من اإلسناد عبد اهلل: "طين أيضا بقوله إال أن يف اإلسناد سقط وأعله الدارق طريقه،
 .  فاحلديث من هذا الوجه مرجوح. من دونه أو رمبا وهم فيه شعبة

 

 .موقوفا منصور، عن ربعي، عن علي: الوجه الرالث 
 : ثقتان من أصحاب منصور ومها  رواه

 .لهذا الوجه ثبت عنه كما تقدم يف دراسة الوجه األو : مسعر بن كدام  (1)

هذا الوجه ال نعرف هل ثبت عنه أم ال لعدم الوقوف علي من أخرج  :شعبة بن الحجاج   (2)
 .هذا الوجه ومن رواه عنه من أصحابه

فهذا  .فهذا وهم من مسعر كما تقدمإسناده انقطاع،  يف ا الوجه ثابت عن مسعر إال أنهذ: قلت 
 . الوجه أيضا مرجوح

 

 

                                                 

 (.0424:  045)يب التهذيب البن حجر تقر . 8
 (.3082:  415) املرجع السابق. 0
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 .مرفوعا ليمنصور، عن ربعي، عن ع:  رابعالوجه ال
شعبة بن احلجاج، لكنه م يثبت عنه لتفرد من رواه عمن دونه واحتمال الوهم فيه، كما  رواه

 . تقدم يف دراسة الوجه الثاين

فاحلديث من هذا الوجه . هذا الوجه املرفوع معلول بالتفرد والغرابة وأعله الدارقطين أيضا كما مر: قلت 
 .شاذ مرجوح

 

 :لراجح عن منصور بن المعتمرخالصة االختالف والوجه ا
منصور، عن ربعي، عن عبد اهلل بن شداد، عن عبد اهلل بن جعفر، عن )الوجه األول املوقوف 

ألنه مروي عن سفيان الثوري وهو أعلم الناس . هو الوجه الراجح واألشبه بالصواب عندي (علي موقوفا
ل سفيان بن عيينة وجرير بن عبد حبديث منصور بن املعتمر وتابعه ستة من أثبت أصحاب منصور مث

فاحلديث حمفوا ال شأ فيه من هذا الوجه، كما أشار إليه . احلميد ومسعر بن كدام وأبو األحوص
اتفق أصحاب منصور عنه على أن احلديث موقوف، إال من رواية أمت قالبة، عن أمت "الدارقطين أيضا 

 ."....زيد اهلروي، عن شعبة، فإنه رفع احلديث إىل النيب 
يف اإلسناد،  إال أن فيهما انقطاع وسقط أما الوجه الثاين والثالث أيضا يرويه أصحابه الثقات

 .فاحلديث من هذين الوجهني مرجوح
 .الراوي من دونه اذ من رواية شعبة عن منصور لتفردال حيتج به، فهو شفوأما الوجه الرابع 

 

 :الحكم علي الحديث 
ووجهه الثاين والثالث . صحيح ورجاله رجال الصحيحنياحلديث من وجهه الراجح املوقوف 

 .صحيح لغريه مبجموع الطرقإال أهنما ال انقطاع امفيه
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لو كنت مستعلفا : وسئل عن حديث عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النيب : ( 41)الحديث 
 .على أميت أحدا من غري مشورة، الستعلفت ابن مسعود

 .عتمر، وسفيان الثوري، عن أمت إسحاقرواه منصور بن امل:  الدارقطني فقال
 .واختلف عن منصور، فرواه القاسم بن معن، عن منصور، عن أمت إسحاق، عن عاصم، عن علي

 .عن أمت إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي: وقيل
 .وخالفه زهري، فرواه عن أمت إسحاق، عن احلارث، عن علي

 .عن علي وكذلأ رواه الثوري، عن أمت إسحاق، عن احلارث،
 .وال نعلم حدث به عن أمت إسحاق كذلأ غريمها

 .ورواه مالأ بن مغول، عن أمت إسحاق مرسال، عن النيب 
 8.عن سفيان، عن منصور، عن أمت إسحاق، عن احلارث، عن علي: وقال عبد العيزييز بن أبان

 

 .وجه آخر من وجوه االختالف الوصل واارسال الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمراالختالف علي أوجه 

 .مرفوعا ، عن عليبن ضمرة منصور، عن أبي إسحاق، عن عاصم :الوجه األول 
من طريق القاسم بن معن، عن  (5418)احلاكم و  (1082)نسائي يف الكربي الأخرجه 

من  لو كنت مستعلفا أحدا: "منصور، عن أمت إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رفعه بلفي
 ، "غري مشورة الستعلفت عليهم ابن أم عبد

 

 .مرفوعا عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي منصور :الوجه الراني 
 .م أقف علي من أخرجهأورده الدارقطين و 

 

 .مرفوعا عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي منصور: الوجه الرالث 
والرمذي يف سننه ( 0580)مسنده  وابن اجلعد يف (150و 131) يف مسنده رجه أمحدأخ

والبغوي يف شرح السنة ( 1488)والطرباين يف األوسط ( 141)والبيزار يف البحر اليزخار ( 4121)
 .مرفوعا عن أمت إسحاق، عن احلارث، عن علي منصور عن زهري من طرق عن( 4831)
 

                                                 

 (.340:  3/13)علل الدارقطين . 8
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 .مرسال عن أبي إسحاق منصور: الوجه الرابع 
 .أفادنا الدارقطين أنه يرويه مالأ بن مغول عن منصور، بهم أقف علي من أخرجه إال ما 

 

 : اختلف أصحاب منصور عنه علي أربعة أوجه  :دراسة االختالف 

 .منصور، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي :الوجه األول 
القاسم بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن مسعود اهلذىل القاسم بن معن وهو  رواه
 8ومن الطبقة السابعة أي من كبار أتباع التابعني،( هـ 815)عبد اهلل الكوىف القاضى و املسعودل ، أب

وكان ثقة عاملا باحلديث والفقه : قال ابن سعد  0صدوق ثقة: وقال أبو حا   وهو متفق علي توثيقه،
كالشعىب ىف كان  : قيل و  ،وثقه أمحد:  الذهيب  قالو  3ثقة:  رتبته عند ابن حجر  4.والشعر وأيام الناس

 5.زمانه
ذكر عاصم : قال شعيب األرنؤوط كما  ولكنه تفرد به ووقع يف الوهم، القاسم بن معن هو ثقة: قلت 
عور، كما يف حديث زهري عن منصور، ورواه أيضا غري ناد وهم، فاحلديث حديث احلارث األيف اإلس

 1.منصور عن أمت إسحاق فجعله من حديث احلارث

سم، يح ألنه خمالفة للطرق املشهورة هلذا احلديث، فالوهم إن م يقع علي القاوقول األرنؤوط هذا صح
فهو أيضا تفرد به مع  1(صدوق من العاشرة) املعاىف بن سليمان احلراينوهو  فلعله قد وقع علي من دونه
 تعقبقد  لذهيبوقد صحح احلاكم إسناده، لكن ا. فتفرده غري حمتمل. أنه صدوق يشأ يف حفظه

 .لوجه هذا معلول بالتفرد والوهمفا .1اصم ضعيفع: بقوله
 

                                                 

، (115:  1/812)التاريخ الكبري للبعاري ، (0114:  1/451)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 8
سري أعالم ، (381:  3/010) هيبللذهتذيب التهذيب البن حجر ، (3101:  04/338)هتذيب الكمال للميزي 

 (.5381:  350) تقريب التهذيب البن حجر ، (8881:  1/448)النبالء للذهيب 
 (.82438:  1/448)، الثقات البن حبان (111:  1/808)اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.1/451)الطبقات الكربي البن سعد . 4
 (.5381:  350) تقريب التهذيب البن حجر. 3
 (.3544:  0/848)الكاشف للذهيب . 5
 (.0/021)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 1
 (.1133:  541)تقريب التهذيب البن حجر . 1
 (.4214:  015التقريب )صدوق : وقال ابن حجر . 1
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 .عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي منصور :الوجه الراني 
. م أقف علي من أخرجه إال ما أفادنا الدارقطين وم يشر أيضا من يرويه من أصحاب منصور

 .فال وجه إال التوقف عنه
 

 .ث، عن عليعن أبي إسحاق، عن الحار  منصور: الوجه الرالث 
، أبو خيثمة اجلعفى الكوىف زهري بن خيثمةبن حديج بن الرحيل بن ازهري بن معاوية وهو  رواه

وهو  8.وروي له اجلماعة سابعة أي من كبار أتباع التابعني، من الطبقة ال(هـ822-810/814/814)
ثقة إال أنه مسع من : زرعة وقال أبو  يف حديثه عن أىب إسحاق لني، مسع منه بأخرةإال أن  متفق علي توثيقه

ورتبته  4ثقة ثبت إال أن مساعه عن أىب إسحاق بأخرة: رتبته عند ابن حجر 0.أىب إسحاق بعد االختالط
 3.احلافي ، ثقة حجة:  ورتبته عند الذهيب 

زهري بن معاوية ثقة متفق عليه إال أنه تفرد به، فتفرده هنا حمتمل ملا يقويه طرق أخري للحديث، :  قلت
ويف فضائل الصحابة ( 148)علي أمت إسحاق عند أمحد يف مسنده  الثوري هتابعر عليه، توبع منصو 

من طرق  (141)والبيزار يف البحر اليزخار ( 841)وابن ماجه  (4128) يف سننه الرمذيو ( 8541)
عن حممد بن كثري وقاسم بن ييزيد اجلرمي، ( 44/821)، وابن عساكر يف تاريخ دمشق وكيع عن

عن سفيان الثوري، عن أمت إسحاق، عن ( حممد بن كثري وقاسم بن ييزيد اجلرميو وكيع ) مجيعهم
  ."لو كنت مؤمرا أحدا من غري مشورة ألمرت ابن أم عبد" قال رسول اهلل : احلارث، عن علي، قال

والبيزار يف ( 511)أخرجه أمحد يف مسنده  5(ثقة تكلم فيه بال حجة)وكذا تابعه إسرائيل بن يونس 
 (.150)املسند 

 : ولكن احلديث فيه مقال عند احملدثني كما يلي 

                                                 

:  4/301)التاريخ الكبري للبعاري ، (0138:  1/453)الطبقات الكربي البن سعد : انظر ترمجته يف . 8
سري أعالم ، (131:  4:458)هتذيب التهذيب البن حجر ، (0288:  8/302)ذيب الكمال للميزي هت، (8388

 (.5381:  350) تقريب التهذيب البن حجر ، (01:  1/818)النبالء للذهيب 
 (.1221:  1/441)، الثقات البن حبان (0113:  4/511) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.0258:  081) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.8111:  8/321) الكاشف للذهيب. 3
 (.328:  823) تقريب التهذيب البن حجر. 5
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م يرو : وقال الطرباين  8.هذا حديث إمنا نعرفه من حديث احلارث عن علي: قال الرمذي 
هذا احلديث ال نعلمه :  أيضا قال البيزاركذا و  0هذا احلديث عن أمت إسحاق إال منصور، تفرد به زهري

 4.(أي طريق الثوري) ا الوجه هبذا اإلسنادإال من هذ:  عن النيب  يرول عن علي

أي " )حدث به عن أمت إسحاق كذلأ غريمهاوال نعلم : "وقال الدارقطين كما تقدم آنفا 
 . أي أنه يشري أيضا إيل تفرد الراوي وومهه(. والثوري منصور
م "ما وقال البيزار نري األئمة كلهم مييلون لتعليل احلديث بالغرابة، فالرمذي والطرباين أعلوه عمو :  قلت

، مث قال الدارقطين (منصور وإسرائيل أيضا روياه ألن) ، لكنه خطأ كما هو الظاهر"يرو  هذا إال الثوري
الء األئمة  فال أدري كيف هؤ ! إذ رواه إسرائيل أيضا عند أمحد ،خمالفا للبيزار م يروه إال منصور والثوري

. كما نري  وأقواهلم غري موافقة للحقيقة!! يه وأعلوه بالغرابةإسرائيل وم يلتفتوا إل كلهم قد غفلوا عن طريق
 .  واهلل أعلم. فاحلديث من هذا الوجه حمفوا إن شاء اهلل عند الباحث

أخرجه الدارقطين . هناك طريق أخري روي عن الثوري عن منصور، به ولكنه منكر باطل :المالحظة 
عن الثوري  3(مروك وكذبه ابن معني وغريه) أبانن عبد العيزييز بعن ( 011)يف أطراف الغرائب واألفراد 

تفرد به أبو خالد . غريب من حديث الثوري عن منصور عن أمت إسحاق":  مث قال. عن منصور، به
 5."األموي عبد العيزييز بن أبان عنه

 

 .مرسال عن أبي إسحاق منصور: الوجه الرابع 
، (هـ858)أبو عبد اهلل الكوىف  ،بن عاصم البجلى مالأ بن مغولمالأ بن مغول وهو  رواه

 8ثقة ثبت:  رتبته عند ابن حجر  1.من الطبقة السابعة أي من كبار أتباع التابعني وروي له اجلماعة
 .0حجة:  ورتبته عند الذهيب 

                                                 

 (.1/850)سنن الرمذي . 8
 (.1/010)املعجم األوسط للطرباين . 0
 (.4/14)مسند البيزار . 4
 (.3214:  451) تقريب التهذيب البن حجر. 3
 (.8/881)أطراف الغرائب واألفراد للدارقطين . 5
:  1/483)التاريخ الكبري للبعاري ، (0181:  1/435) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 1

سري ، (45:  82/00)هتذيب التهذيب البن حجر ، (5154:  01/851)هتذيب الكمال للميزي  ، (8448
 (.1358:  581)  تقريب التهذيب البن حجر، (51:  1/813)أعالم النبالء للذهيب 
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مالأ بن مغول هو من الثقات الثبت ولكنه متفرد بإرساله وأصل احلديث هو احلديث املرفوع : قلت 
 .فهو من هذا الوجه املرسل ناقص، وبالتايل مرجوح. كما تقدم  عن احلارث بن األعور

 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور بن المعتمر 
هو الوجه الراجح  (عن أمت إسحاق، عن احلارث، عن علي منصور)احلديث من وجهه الثالث 

وإسرائيل علي أمت الثوري  هعندي ألن مروي عن زهري بن معاوية وله متابعات من طرق أخري تابع
 .فهو أشبه بالصواب. إسحاق

وأما الوجه األول املرفوع معلول بالتفرد واملعالفة، والوجه الثاين م أقف علي من أخرجه، 
 .مرجوحشاذ وأما الوجه الرابع املرسل . عنه ليزم التوقفسفي

إيل إضطراب واجلدير بالذكر أن اإلمام الدارقطين م يرجح أي وجه من هذه الوجوه كأنه يشري 
ولكن الوجه الثالث يستحق الرجحان عند الباحث للقرائن احمليطة هبا، كما . احلديث عن طريق منصور

 .تقدم يف الدراسة آنفا
 

 : الحكم علي الحديث 
كما قال ابن حجر يف التقريب . احلديث من وجهه الراجح ضعيف لضعف احلارث بن األعور

كما   .4 يف حديثه ضعف وليس له عند النسائي سول حديثنيكذبه الشعيب يف رأيه ورمي بالرفض و : 
  5.وشعيب األرنؤوط 3ضعفه األلباين

                                                                                                                                           

 (.1358:  581)  التهذيب البن حجرتقريب . 8
 (.5010:  0/041) الكاشف للذهيب. 0
 (.8208:  831)  تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.1/421)صحيح وضعيف سنن الرمذي . 3
 (.131:  0/021)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 5
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  لرحمن بن عوفا مروياته من مسند عبد 
مل ما وسئل عن حديث أمت سلمة بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن رسول اهلل : ( 42)الحديث 

 .نقصت مال من صدقة
 عن أمت سلمة، واختلف عنهمليرويه يونس بن خباب، :  الدراقطني فقال

 .فرواه عمرو بن ةمع أبو منذر السكوين، عن يونس بن خباب، عن أمت سلمة، عن أبيه
 وخالفه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل

فرواه حممد بن عمارة القرشي، عن الثوري، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أمت سلمة، عن أم 
 .رمي، عن الثوري مثله، وال يصحعن القاسم بن ييزيد اجل: وقيل .سلمة

 .وهو الصحيح .ورواه وكيع، وغريه عن الثوري، عن يونس بن خباب، عن أمت سلمة مرسال
 .حدثين قاص فلسطني، عن عبد الرمحن بن عوف: ورواه عمر بن أمت سلمة، عن أبيه، قال

 8.ويشبه أن يكون عمر قد حفي إسناده، عن أبيه، واهلل أعلم
 

  :الوصل واارسال الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .مرفوعا ن خباب، عن أبي سلمة، عن أم سلمةمنصور، عن يونس ب :الوجه األول 
حممد بن عمار القرشي، والطرباين يف الصغري عن  (411)أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق 

 ،زكريا بن دويد بن حممد بن األشعث نع (181و  114) يف مسند الشهاب والقضاعي( 830)
سفيان الثوري، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أمت  عن( زكريا بن دويدو  حممد بن عمار)كالمها 

 .، فذكرهة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلمسلمة بن عبد الرمحن، عن أم سلم
 

 .مرسال ، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمةمنصور: الوجه الراني 
وأخرجه أبو الطيب  ،عن سفيان ،حدثنا وكيع: قال( 8185)يف املصنف أخرجه ابن أمت شيبة 
( أبو نعيموكيع و )كالمها  ،أبو نعيم الفضل بن دكنيحدثنا  قال( 81)اجلعفري يف جرء ابن عمشليق 

ه قال رسول اهلل صلى اهلل علي: قال ،عن أمت سلمة ،عن يونس بن خباب ،منصورعن عن سفيان 
 .، فذكر احلديثوسلم

  ."فتصدقوا ،ما نقصت صدقة من مال قط: "ه ابن أمت شيبة خمتصرا أوردو 
                                                 

 (.550:  3/011)علل الدارقطين . 8



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

286 

 

ما نقص مال من صدقة فتصدقوا وال عفا رجل عن مظلمة إال : "وذكر أبو الطيب مفصال 
ألن  فقرباب  يسأل الناس إال فتح اهلل عليه فتح رجل باب مسألة زاده اهلل هبا عيزا فاعفوا يعيزكم اهلل وال

 "العفة خري
 

  هناك طريق أخري م يذكرها الدارقطين وهي: 

 .عن النبي مرسال، عن أبي سلمة سعيدعن يونس بن منصور : الوجه الرالث 
 . من رواية جرير، به( 138:  0/101)ذكره ابن أمت حا  يف العلل 

 

 .اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه: دراسة االختالف 

 .مرفوعا ، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، عن أم سلمةمنصور :الوجه األول 
وهو أعلم الناس حبديث منصور بن . اهو ثقة حافي إال أنه دلس نادر و  ،سفيان الثوري رواه
 : أصحابه  مث اختلف عنه 8.املعتمر

: قال الذهيب )الكندي  ديوزكريا بن دو  0(دثقة عاب) قاسم بن ييزيد اجلرميفمرة رواه عنه  ( أ)
منصور، عن يونس بن خباب، عن أمت عن  3(ثقة: قال اخلليلي ) مد بن عمارة القرشيحمو  4(كذاب

 .سلمة، عن أم سلمة
منصور، عن يونس بن عن  1(ثقة ثبت)أبو نعيم و  5 (ثقة حافي عابد) ومرة رواه عنه وكيع ( ب)

 . مرسال خباب، عن أمت سلمة
د هو كذاب باالتفاق، فال يلتفت إليه يزكريا بن دو الوجه األول فيه :  القول الراجح عن سفيا  الروري

ملا تفرد به ولكن الدارقطين أعل روايتهما بالتفرد  اتثقمن الوقاسم ييزيد اجلرمي وحممد بن عمارة كالمها 
تفرد به علي بن حرب عن القاسم اجلرمي عن الثوري، وحدث به علي بن : وقال  ماعنهعلي بن حرب 

                                                 

 (.8)احلديث انظر يف . 8
 (.5525:  350) البن حجر تقريب التهذيب. 0
 (.0113:  0/10)مييزان االعتدال للذهيب . 4
 (.0/181)ال يعرف عنه كثري إال ما ذكره اخلليلي يف اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث . 3
 (.1383:  518) تقريب التهذيب البن حجر. 5
 (.5328:  331) تقريب التهذيب البن حجر. 1
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وعلي بن . "ال يصح: "وكذا قال هنا آنفا  8.الثوري مثلهحرب أيضا عن حممد بن عمارة القرشي عن 
 .كنه قد وهم فيه كما يدل عليه خمالفته ملن هو أوثق منه كما سيأيتول. 0صدوق فاضلحرب هو 

م يروه عن الثوري إال قاسم بن :  وقال الطرباينوكذا أعله  .غري حمفواشاذ فاحلديث من هذا الوجه 
 3.ويف اإلسناد إىل سفيان ضعف: وقال شعيب األرنؤوط  4.األشعثي ييزيد اجلرمي وزكريا بن دويدار

 وهو أيضا وتابعه أبو نعيم .كما هو املعروف  ثقة حافي عابدوكيع بن اجلراح هو وأما الوجه الثاين فيه 
ورجحه أبو  ."وهو الصحيح: "وبه نص الدارقطين وقال . فاحلديث من هذا الوجه حمفوا. ثقة ثبت

 5."الثوري أحفي" :زرعة أيضا وقال 
 

 .مرسال ، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمةمنصور: الوجه الراني 
 . وهذا هو الوجه الثابت عنه، كما تقدم يف دراسة الوجه األول سفيان الثوريرواه 

 

 .عن النبي مرسال، عن أبي سلمة سعيدعن يونس بن منصور : الوجه الرالث 
روي من  احلديث ألن. ولكنه قد وهم فيه 1.قدمثقة، كما تجرير بن عبد احلميد هو رواه 
 .ونس بن خباب ليس عن يونس بن سعيد وبه خالف من هو أوثق منه وهو الثوريعن يالطرق األخري 

 .معلول بوهم الراوي بإبدال راو بغريه فاحلديث
 

 : والوجه الراجح عن منصور خالصة الدراسة
هو الوجه الراجح عن  (مرسال سلمةمنصور، عن يونس بن خباب، عن أمت )الوجه الثاين 

 .منصور ملا أنه مروي عن الثوري وهو أعلم الناس حبديث منصور

 .فال يعتد. والوجه األول م يثبت لتفرد الرواة عن الثوري به

                                                 

 (.5/481)أطراف الغرائب واألفراد . 8
 (.3128:  488) تقريب التهذيب البن حجر .0
بل تابعهما حممد بن عمارة القرشي أيضا عند قوله هذا غري صحيح، : ، قلت (8/820)املعجم الصغري . 4

 .القضاعي
 (.4/021)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 3
 (.0/101)العلل البن أمت حا  . 5
 (.41)انظر يف احلديث . 1
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 .وأما الوجه الثالث معلول بالوهم والشذوذ فهو أيضا مرجوح
 

 : الحكم علي الحديث 
أمت كبشة عند أمحد  من حديثهد واش لهو . احلديث من وجهه الراجح مرسل صحيح

: سم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قالثالث أق: "فحسنه شعيب األرنؤوط ولفظه  ،(81248)
فإنه ما نقص مال عبد صدقة، وال ظلم عبد مبظلمة فيصرب عليها إال : فأما الثالث اليت أقسم عليهن"

  ".أخل...تح اهلل له باب فقرزاده اهلل هبا عيزا، وال يفتح عبد باب مسألة إال ف

: لفظه يف مسلم ، (0511)، ومسلم (8134و 8221، 1021)وعن أمت هريرة عند أمحد 
 "ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل عبدا بعفو، إال عيزا، وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل"

ما مد ما نقصت صدقة من مال قط، و  : "بلفي  (80852) الطرباينعند  عباسوعن ابن 
عبد يده بصدقة إال ألقيت بيد اهلل قبل أن تقع يف يد السائل، وال فتح عبد باب مسألة له عنها غىن إال 

 " فتح اهلل عليه باب فقر
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  اهلل بن مسعود مروياته من مسند عبد 
ثالثة حيبهم اهلل عيز : وسئل عن حديث ربعي بن حراش، عن عبد اهلل، عن النيب  :( 43)الحديث 

 .احلديث... ، رجل قام من الليل، ورجل تصدق بيمينه خيفيها من مشاله، ورجل كان يف سرية: وجل
 .يرويه أبو بكر بن عياش، عن األعمش، عن منصور، عن ربعي، عن ابن مسعود:  الدراقطني فقال

أمت ذر، وقد اختلف فيه على ووقع فيه وهم وليس هذا من حديث ابن مسعود، وإمنا هو من حديث 
 .منصور

عن الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن رجل، : وقيل .فرواه الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن أمت ذر
 .قاله مؤمل بن إمساعيل، عن الثوري .عن أمت ذر

 .ورواه شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيان، عن أمت ذر
 0.ذر وهو احملفواعن أمت  8عن منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيان، أو غريه،: وقال جرير

 

 .ووجه آخر من وجوه االختالف إبدال الراوي بغيره الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن ربعي، عن ابن مسعود :الوجه األول 
يي أمت كريب عن حي عن( 021: 82) الطرباين يف الكبريو ( 0511)أخرجه الرمذي يف سننه 

: ولفي الرمذي . منصور عن ربعي عن عبد اهلل يرفعهعن األعمش عن  أمت بكر بن عياش بن آدم عن
ثالثة حيبهم اهلل، رجل قام من الليل يتلو كتاب اهلل، ورجل تصدق  ثالثة حيبهم اهلل رجل قام من الليل"

 ".ابه فاستقبل العدومن مشاله، ورجل كان يف سرية فاهنيزم أصح -أراه قال  -صدقة بيمينه خيفيها 
 

 .منصور، عن ربعي، عن أبي ذر: الوجه الراني 
 8481)النسائي يف الكربي عن عبد امللأ بن عمرو و ( 08451)يف مسنده أمحد  أخرجه

 418)ومساوئ األخالق ( 811)واخلرائطي يف اعتالل القلوب  عن طريق حممد بن يوسف( 1281و
حممد بن عبد امللأ بن عمرو و )حذيفة، ثالثتهم عن موسي بن مسعود أمت (  110و 510و 313و

                                                 

عند ابن حبان يف صحيحه كما يف نسعة مؤسسة الرسالة ت " أو غريه"هكذا، روي جرير بدون  م اجده: قلت . 8
 (.4448التعليفات احلسان، )ويف نسعة دار باوزير ت األلباين ( 4452)شعيب 

 (.181:  5/52)علل الدارقطين . 0
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: عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أمت ذر، قالعن سفيان  (وموسي بن مسعود أمت حذيفة يوسف
 .فذكره خمتصرا" حيب اهلل ثالثة ويبغض ثالثة" :قال رسول اهلل 

 

 .منصور، عن ربعي، عن رجل، عن أبي ذر: الوجه الرالث 
سفيان، عن منصور، عن ربعي،  عن مؤملريقه عن من ط( 08451) أخرجه أمحد يف مسنده

 .فذكر احلديث« إن اهلل يبغض»:   قال رسول اهلل: عن رجل، عن أمت ذر، قال
 

 .منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيا ، عن أبي ذر: الوجه الرابع 
 شعبة، عن طريق( 08455)أمحد يف مسنده عن شعبة و ( 88488)ابن أمت شيبة أخرجه 

عن شعبة وشيبان بن عبد الرمحن ( 3201و 3201)والبيزار يف مسنده ( 0511)والرمذي يف سننه 
وابن خيزمية ( 0512و  8185)عن شعبة ويف سننه ( 1288و 0410و 8481)والنسائي يف الكربي 

عن ( 3118و 4452و 4438)عن شعبة وابن حبان يف صحيحه  (0513و 0351)يف صحيحه 
عن شعبة، صححه ووافقه الذهيب، ثالثتهم ( 0548و 8502)مستدركه  شعبة وجرير واحلاكم يف

عن منصور، قال مسعت ربعي بن حراش، حيدث عن زيد بن ( شعبة وجرير وشيبان بن عبد الرمحن)
 . فذكر احلديث مفصال ، ظبيان، رفعه إىل أمت ذر، عن النيب

 

  : ف أصحاب منصور بن املعتمر عنه علي أوجهاختل: دراسة االختالف 

 .منصور، عن ربعي، عن ابن مسعود :الوجه األول 
سليمان بن مهران األسدل الكاهلى موالهم، أبو حممد الكوىف األعمش األعمش وهو  رواه

وهو متفق علي  8.من الطبقة اخلامسة أي من صغار التابعني وروي له اجلماعة( هـ18-831/831)
وقال ابن املديين  0.األعمش ثقة حيتج حبديثه:   قال أبو حا. توثيقه إال أنه كان مشهورا بالتدليس

ستة عمرو بن دينار مبكة واليزهري باملدينة وأبو إسحاق السبيعي  حفي العلم على أمة حممد 

                                                 

، (8448:  1/483)لبعاري التاريخ الكبري ل، (8111:  3/41) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 8
سري أعالم النبالء ، (411:  3/004)هتذيب التهذيب البن حجر ، (0512:  80/11)هتذيب الكمال للميزي  

 (.0185:  2053)  تقريب التهذيب البن حجر، (882:  1/001)للذهيب 
 (.142:  3/831) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
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وقال ابن عمار ليس يف احملدثني أثبت من  8.واألعمش بالكوفة وقتادة وحي  بن أمت كثري بالبصرة
: ذكره ابن حبان يف الثقات وقال . أعرف باملسند منه األعمش ومنصور ثبت أيضا إال أن األعمش

بن اكلما رول األعمش عن أنس مرسل وقال أبو حا  م يسمع من :  وقال ابن معني 0.وكان مدلسا
وعّده ابن  3، لكنه يدلسثقة حافي عارف بالقراءات، ورع: قال ابن حجر 4.أمت أوىف وال من عكرمة

 1.، أحد األعالماحلافي: وقال الذهيب  1ملدلسنيمن ا 5حجر عده من املرتبة الثانية

الراوي الذي مث أن . وم يتابعه أحد فيهأيضا بالعنعنة قد دلس هنا ف. األعمش هو ثقة مدلس:  قلت
حممد وضعفه  1.ثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء حفظه وكتابه صحيحرواه عنه هو أبو بكر بن عياش وهو 
 8.هو ضعيف ىف األعمش وغريه: ؟ قال عمشسئل عن حاله ىف األ بن عبد اهلل بن منري خاصة عندما

   82.أحتملوا حديثهقد حدث عنه أهل العلم و م يكن باحلافي، و  :وقال البيزار 

مت ذر كما ورد يف الطرق أنه أخطأ يف هذا احلديث، ألن احلديث من مسند أ فيتضح منه
هذا حديث غريب من هذا الوجه وهو " :وقد أعله الرمذي وقال . املعتلفة، ليس مسند ابن مسعود

غري حمفوا والصحيح ما رول شعبة وغريه عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أمت 
ووقع فيه وهم وليس هذا من ": الدارقطين  وبه أعل 88".وأبو بكر بن عياش كثري الغلط ذر عن النيب 

 .قدم آنفاكما ت". حديث ابن مسعود، وإمنا هو من حديث أمت ذر

                                                 

 (.3/004)هتذيب التهذيب البن حجر . 8
 (.4283:  3/420)الثقات البن حبان . 0
 (.3/004)هتذيب التهذيب البن حجر . 4
 (.0185:  2053) املرجع السابق. 3
من احتمل االئمة تدليسه وأخرجوا له يف الصحيح إلمامته وقلة تدليسه يف جنب ما رول كالثوري أو كان ال أي . 5

 .(84ص )طيقات املدلسني يدلس إال عن ثقة كإبن عيينة 
 (.55:  44) البن حجر طيقات املدلسني. 1
 (.0840:  8/313) الكاشف للذهيب.  1
 (.1815:  103) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.1050:  44/808)هتذيب الكمال للميزي  . 8
 (.84:  8/11)مسند البيزار . 82
 (.0511رقم )الرمذي سنن . 88
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 . قوله هذا صحيح ولكن األعمش دلس فيه ووهم 8.رجاله رجال الصحيح:  قال احلافي اهليثمي

 .فهذا الوجه غري حمفوا لتدليس الراوي ووقوعه يف الوهم
 

 .منصور، عن ربعي، عن أبي ذر: الوجه الراني 
ديث منصور بن وهو أعلم الناس حب 0.اهو ثقة حافي إال أنه دلس نادر و  سفيان الثوري، رواه
 :مث اختلف عنه  . املعتمر

، يقال أخطأ ثقة فاضل)وحممد بن يوسف الفريامت  4(ثقة)رواه عنه عبد امللأ بن عمرو فمرة  ( أ)
 5(صدوق سيء احلفي وكان يصحف)وموسي بن مسعود أمت حذيفة  3(ىف شىء من حديث سفيان

 .عن منصور، عن ربعي، عن أمت ذر
، فذكر منصور، عن ربعي، عن رجل، عن أمت ذرعن  بن إمساعيل مؤملومرة رواه عنه  ( ب)
  .احلديث

ن الوجه األول هو الراجح ألن الرواة فيه أحد منهم ثقة واآلخرا:  القول الراجح عن سفيا  الروري
بظاهر  لوجه عن الثوري حمفوافاحلديث من هذا ا. بعضا ابعضهم يشدفيهما جرح يسري إال أهنما 

وربعي بن حراش م يسمع . بني ربعي وأمت ذر سقط زيد بن ظبيانوهو  أن يف سنده علة بينما. إسناده
رواه سفيان الثورل، عن منصور، " :نقل امليزي يف التهذيب هذا احلديث مث قال كما . عن أمت ذر

 1.فنقص منه زيد بن ظبيان

وليس متابع، فضال عن ذلأ أنه م يدرك  1صدوق سيء احلفيوأما الوجه الثاين رواه مؤمل وهو 
  .فال يعتد به! هو من اخلامسة منصور علي أغلب الظن ألنه من الطبقة التاسعة، ومنصور

 .فاحلديث من كال الوجهني مرجوح
 

                                                 

 (.0/055) للهيثمي ةمع اليزوائد. 8
 (.8)ديث احلانظر يف . 0
 (.3888:   413) تقريب التهذيب البن حجر .4
 (.1385:  585) املرجع السابق. 3
 (.1282:  553) املرجع السابق. 5
 (.82/10)هتذيب الكمال للميزي  . 1
 (.1208:  555) تقريب التهذيب البن حجر. 1
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 .منصور، عن ربعي، عن رجل، عن أبي ذر: الوجه الرالث 
 .الثوري ولكنه م يثبت عنه، كما تقدم يف دراسة الوجه الثاين رواه

 

 .عن زيد بن ظبيا ، عن أبي ذرمنصور، عن ربعي، : الوجه الرابع 
 : ه ثالثة من أصحاب منصور وهم روا

 8.تقدم ، كماوهو ثقة :شعبة بن الحجاج   (1)

 0.هو أيضا ثقة، كما تقدم:  :جرير بن عبد الحميد   (2)
شيبان بن عبد الرمحن التميمى موالهم النحول، أبو هو :  شيبا  بن عبد الرحمن  (4)

 4وروي له اجلماعة. بقة السابعة أي من كبار أتباع التابعنيمن الط(. هـ813)معاوية البصرل املؤدب 
ولكنه وهم يف النقل كما أثبته . وال حيتج به: ونقل عن امت حا  أنه قال فيه . وهم متفق علي توثيقه
ثقة صاحب كتاب يقال إنه منسوب إىل دوة بطن من األزد : قال ابن حجر  3ابن حجر يف التهذيب

 1.حجة: ل الذهيب وقا 5ال إىل علم النحو

فال شأ أنه هو الوجه الراجح عن . الرواة كلهم من أثبت أصحاب منصور وتابع بعضهم بعضا:  قلت
: رجحه الرمذي أيضا يف العلل الكبري وقال و " وهو احملفوا: "وبه نص الدارقطين أيضا وقال . منصور

 1.الصحيح هو هذا حديث أمت ذر
 

 : نصوروالوجه الراجح عن م خالصة الدراسة

                                                 

 (8)احلديث انظر يف . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
، (0128:  3/053)التاريخ الكبري للبعاري ، (852:  1/321) ت الكربي البن سعدالطبقا: انظر ترمجته يف . 4

سري أعالم النبالء ، (141:  3/413)هتذيب التهذيب البن حجر ، (0113:  80/580)هتذيب الكمال للميزي  
 (.0144:  018)  تقريب التهذيب البن حجر، (882:  1/001)للذهيب 

 (.1542:  1/338) البن حبان ، الثقات(8518:  3/455)  اجلرح والتعديل البن أمت حا . 3
 (.0144:  018) تقريب التهذيب البن حجر. 5
 (.0481:  8/388) الكاشف للذهيب. 1
 (.101:  441ص) للرمذي العلل الكبري. 1
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هو الوجه الراجح عن  (مرفوعا منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيان، عن أمت ذر)الوجه الرابع 
أثبت أصحاب منصور يشد بعضهم بعضا ورجحه الدارقطين منصور ملا أنه مروي عن ثالثة من 

 .والرمذي أيضا

  .يف السند لتدليس الراوي والوهم واالنقطاعوالوجه األول من حديث ابن مسعود غري حمفوا 

وأما الوجه الثاين والثالث مروي عن أثبت أصحاب منصور هو الثوري إال أنه معلول بالوهم 
 .فلذا هو أيضا مرجوح. والشذوذ وخمالفة الرواة األكثر عددا

 

 : الحكم علي الحديث 
اإلسناد ألن  ضعيفوهو  مبجموع الطرق إن شاء اهلل حسن لغريه احلديث من وجهه الراجح

حديث ": وقال شعيب األرنؤوط . "هذا حديث صحيح": وقال الرمذي  8.ظبيان وهو مقبولزيد بن 
صحيح، زيد بن ظبيان وإن تفرد بالرواية عنه ربعي بن حراش، وم يوثقه غري ابن حبان، إال أنه قد توبع 

: قال حسني سليم أسد  ."، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيعني(08432) املسند من يف
مت ذر بسياق آخر ليس فيه وقد صح عن أ" :وقد ضعف األلباين هذا احلديث وقال  0.اده جيدإسن

 ،والبعيل املنان ،والفعور املعتال:  الذين يبغضهم اهلل"وقال يف الثالثة  ،األول والثاين من الثالثة األول
ف  .لغريه ل ما ثبت من طرق خمتلفة، فهو حسنواحلديث له أص 4."والبياع احلال 

  

                                                 

 (.0830:  003) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.5/813)للهيثمي موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان . 0
 (.5/034) لأللباين التعليقات احلسان .4
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 .يف السهو يف الصالة وسئل عن حديث علقمة، عن عبد اهلل، عن النيب  ( :44)الحديث 
 .يرويه منصور، واألعمش، عن إبراهيم النععي:  الدارقطني فقال

 فأما منصور فاختلف عنهمل
فرواه شعبة، والثوري، وزائدة، وإسرائيل، ووهيب، ومفضل بن مهلهل، وفضيل بن عياض، وجرير، 

 .صور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللومسعر، عن من

 .واختلف عن الثوري، ومسعر، وفضيل بن عياض
 .وخالف اجلماعة احلارث بن عمري، فرواه عن منصور، عن أمت وائل، عن عبد اهلل، ووهم فيه

 .فإن أصحابه رووه عنه، عن منصور وأما اخلالف عن الثوريمل
 .بن عبد الرمحن، عن إبراهيم ورواه معاوية بن هشام، عن الثوري، عن حصني

 .وخالفه أشعث بن عطاف الرازي، وحي  بن الضريس، فروياه عن الثوري، عن أمت حصني، عن إبراهيم

 .ورواه أصحاب مسعر، عن مسعر، عن منصور
 .عن مسعر، عن منصور، ومحاد، عن إبراهيم: وقال حممد بن بشر

 .عبد الرمحن ورواه قاسم الوزان، عن وكيع، عن مسعر، عن حصني بن
 .عن قاسم أيضا، عن وكيع، عن مسعر، عن أمت حصني، عن إبراهيم، وكالمها وهم: وقيل

 .عن فضيل، عن منصور: وقال أصحاب فضيل
 .عن فضيل، عن مغرية: وقال أبو األشعث

 .وكذلأ رواه سعري بن اخلمس، عن مغرية

مؤمل، حدثنا سفيان، حدثين حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا حممد بن مصعب الصوري، حدثنا 
إذا شأ أحدكم : منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .يف صالته فليتحر الصواب، مث ليتم مث ليسلم مث ليسجد سجديت السهو
 م قاله غريه،مث ليسلم، مث ليسجد، جعل سجود السهو بعد التسليم، وال أعل: زاد مؤمل فيه عن الثوري

 .عن الثوري، عن منصور، واهلل أعلم
زائدة، وروح بن القاسم، وجرير بن عبد : ، يف السجود بعد التسليموقد وافق الثوري، يف رواية مؤمل عنه

احلميد، ومفضل بن مهلهل، وفضيل بن عياض، رووه عن منصور كذلأ، وذكروا فيه السجود بعد 
 .التسليم
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وحدثنا احلسني ( ح)حدثنا بكار بن قتيبة : عبد اهلل بن حممد بن زياد، قالحدثنا أبو بكر النيسابوري 
حدثنا أبو أمحد اليزبريي، : حدثنا القاسم بن سعيد بن املسيب، قاال: بن إمساعيل، وأبو عبيد، قاال

أما أنا فإن  : أشأ يف صاليت، قال: سألت سعيد بن جبري، قلت: حدثنا سفيان، عن منصور، قال
وما : تقبلت، وإن كانت فريضة سلمت وسجدت سجدتني، فذكرته إلبراهيم، فقالكانت تطوعا اس

تصنع بقول سعيد بن جبري، حدثين علقمة، عن عبد اهلل بن مسعود، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، 
 .إذا شأ أحدكم يف صالته فليتحر وليسجد سجدتني: قال

حدثنا : هلل بن حممد بن عمرو الغيزي، قاالحدثنا النيسابوري، حدثنا أمحد بن يوسف السلمي، وعبد ا
حممد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل، أن النيب صلى اهلل 

 .إذا سهى أحدكم يف صالته فليتوخى، مث يسجد سجديت السهو: عليه وسلم، قال
أ بن زجنويه، حدثنا الفريامت، عن حدثنا حممد بن عبد املل: حدثنا القاسم بن إمساعيل أبو عبيد، قال

 .سفيان مثله سواء

 .ورواه مسعر، عن منصور فلم يذكر التسليم
 .وتابعه عمرو بن أمت قيس، عن منصور

 .ورواه محاد بن شعيب، عن منصور، فذكر فيه السجود قبل التسليم
قاسم بن احلكم، حدثنا حممد بن عمران اهلمذاين، حدثنا ال: حدثنا عبد اهلل بن حممد بن سعيد، قال

حدثنا مسعر، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل، عن رسول اهلل صلى اهلل عليه : قال
أحدث يف الصالة شيء يا رسول : وسلممل أنه زاد يف صالته أو نقص، فلما انصرف قال له أصحابه

ط يف صالته فليسجد لو حدث شيء أعلمتكم، هل أنا إال بشر أنسى كما تنسون فأيكم ش: اهلل، قال
 8.أخل... .سجدتني وليتحر الصواب

 

  : المتن ووجه آخر من وجوه االختالف الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .(وفيه السجود بعد التسليم) بن مسعودعن ا علقمة عنإبراهيم  منصور، عن :الوجه األول 
عن معمر ( 4311)من طريقه عن الثوري ويف ( 0153)يف مصنفه جه عبد الرزاق أخر 

عن ابن ( 3338و  080)من طريقه عن الثوري وابن أمت شيبة يف مصنفه ( 81)واحلميدي يف مسنده 

                                                 

 (.113:  5/881)علل الدارقطين . 8
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عن جرير وابن ماجه يف سننه ( 328)والبعاري يف صحيحه ( 4120)عيينة وأمحد يف مسنده 
عن أيوب وجرير والفضيل بن عياض ( 8315-8310)عن ابن عيينة والبيزار يف مسنده ( 8081)

عن ( 8034)ويف السنن ( 8811و 8813و  515)وروح بن القاسم والنسائي يف السنن الكربي 
عن جرير والفضيل بن عياض ( 8201)الفضيل بن عياض ومفضل بن مهلهل وابن خيزمية يف صحيحه 
عن وهيب وروح ( 0502-0581)ثار وعبد العيزييز بن عبد الصمد وزائدة والطحاوي يف شرح معاين اآل

عن روح بن القاسم ( 0110و 0112، 0158، 0151)بن القاسم وزائدة وابن حبان يف صحيحه 
عن معمر وجعفر بن احلارث والفضيل  8142-8101و  8418)وسفيان وجرير والطرباين يف الكبري 

فيان والبيهقي عن جرير وس( 8388و 8321،8382)وإبراهيم بن طهمان والدارقطين يف سننه 
عن وهيب ( 8845-8842)عن الفضيل وجرير وأبو عوانة يف مستعرجه ( 4181، 0051)

الثوري ومعمر وابن عيينة وجرير )وإسرائيل وسفيان وعمرو بن أمت قيس والفضيل بن عياض وجرير كلهم 
ئدة وأيوب والفضيل بن عياض وروح بن القاسم ومفضل بن مهلهل وعبد العيزييز بن عبد الصمد وزا

عن منصور عن إبراهيم ( ووهيب وجعفر بن احلارث وإبراهيم بن طهمان وإسرائيل وعمرو بن أمت قيس
قال  -قال عبد اهلل صلى النيب صلى اهلل عليه وسلم ": ولفي البعاري . عن علقمة عن ابن مسعود، به

وما »: ة شيء؟ قاليا رسول اهلل، أحدث يف الصال: فلما سلم قيل له -ال أدري زاد أو نقص : إبراهيم
صليت كذا وكذا، فثىن رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتني، مث سلم، فلما أقبل علينا : ، قالوا«ذاك

إنه لو حدث يف الصالة شيء لنبأتكم به، ولكن إمنا أنا بشر مثلكم، أنسى كما »: بوجهه، قال
ب فليتم عليه، مث ليسلم، مث تنسون، فإذا نسيت فذكروين، وإذا شأ أحدكم يف صالته، فليتحر الصوا

  ".يسجد سجدتني
 

 .(وليس فيه التسليم) ابن مسعود عن علقمة نعإبراهيم  منصور، عن: الوجه الراني 

( 8030و  8038) يف سننه والنسائي حممد بن عبيدعن  (3431)يف مسنده أخرجه أمحد 
عن حفص ( 5220)مسنده عن وكيع وأبو يعلي يف ( 8080) يف سننه عن وكيع وعبد اهلل وابن ماجه

عن عبد اهلل بن ( 8148)والطرباين يف الكبري عن إبراهيم بن املغرية ( 0151)يف صحيحه وابن حبان 
والبيزار عن القاسم بن احلكم ( 113)عن وكيع ويف العلل ( 8328)حممد بن املغرية والدارقطين يف سننه 

عن حممد ( 8801)يف مستعرجه عن حممد بن بشر ووكيع وأبو عوانة ( 8318-8312)يف مسنده 
حممد بن بشر وإبراهيم بن املغرية وحممد بن عبيد ووكيع وعبد اهلل وحفص )بن عبيد ووكيع، كلهم 

قال رسول اهلل : عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل، قال عن مسعر( والقاسم بن احلكم
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ما شأ يف صالته فلينظر أحرل ذلأ إمنا أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم ": صلى اهلل عليه وسلم
 ".الصواب فليتم عليه، ويسجد سجدتني

، عمرو بن أمت قيس عن منصور به كما ذكر الدارقطين وم أقف علي من أخرجه  .وتابع مسعر 
 

 .(وفيه السجود قبل التسليم) بن مسعودعن ا علقمة عنإبراهيم  منصور، عن: الوجه الرالث 
 .بن شعيب عن منصور، به وم أقف علي من أخرجه أورده الدارقطين برواية محاد

 .بن مسعود وائل، عن عبد اهلل عن منصور، عن أبي: الوجه الرابع 
عن أمحد بن  احلراين عبد اهلل بن احلسنعن طريقه ( 3431)أخرجه الطرباين يف األوسط 

ن أمت أمحد بعن ( 82343)، به ويف الكبري احلارث بن عمري، عن أيوب، عن منصورشعيب عن 
 .عن أمحد بن شعيب عن احلارث بن عمري عن منصور، به شعيب احلراين

 

 .عن منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود: الوجه الخامس 
عن احلسن بن عبد اهلل عن منصور، ( 85)ويف الصغري ( 8124)أخرجه الطرباين يف األوسط 

 .به
 

 .ه علي أوجهاختلف أصحاب منصور عن: دراسة االختالف 

  .(وفيه السجود بعد التسليم) ابن مسعودعن  علقمة  عنإبراهيم  منصور، عن :الوجه األول 
 :مجع من أصحاب منصور وهم  رواه

 8.، كما تقدمهو ثقة حافي إال أنه دلس نادرا:  سفيا  الروري  (1)

عروة  هو ثقة إال أنه يتحرل يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن:  معمر بن الراشد  (2)
 0.ة، كما تقدموعن البصرين خاص

 4.هو ثقة ثبت إمام، كما تقدم:  سفيا  بن عيينة  (3)

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 .نفس املرجع. 0
 .نفس املرجع. 4



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

299 

 

 8ثقة، كما تقدمهو :  ديبن عبد الحم جرير  (4)
 0.هو ثقة ثبت حجة، كما تقدم:  أيوب السختياني  (5)
و فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى الريبوعى، أبو ه:  الفضيل بن عياض  (6)

وهو من  ،(هـ وقيل قبلها بـمكة 811املتويف )ن خراسان وسكن مكة، ولد بسمرقد على اليزاهد، أصله م
وكان يف أول أمره كان من  4.الطبقة الثامنة من الوسطي من أتباع التابعني وروي له اجلماعة إال ابن ماجه

كان الفضيل بن عياض شاطرا : احلسني بن حريث عن الفضل بن موسى  وقال أبو عمار قطاع الطريق
قطع الطريق بني أبيورد وسرخس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقى اجلدران إليها إذ ي

بلى يا رب، قد آن، : فلما مسعها قال  (أم يأن للذين آمنوا أن  شع قلوهبم لذكر اهلل)مسع تاليا يتلو 
ح  نصبح، فإن : هم نرحتل وقال بعض: فرجع فآواه الليل إىل خربة فإذا فيها سابلة فقال بعضهم 

أنا أسعى بالليل ىف املعاصى وقوم من املسلمني : ففكرت وقلت : قال . فضيال على الطريق يقطع علينا
هاهنا خيافونىن، وما أرل اهلل ساقىن إليهم إال ألرتدع، اللهم إىن قد تبت إليأ، وجعلت توب  ةاورة 

  3.البيت احلرام
كوىف، ثقة، متعبد، : وقال العجلى  5.عابدا ورعا كثري احلديثكان ثقة نبيال فاضال : قال ابن سعد 

قال عبد  1.ثقة: ثقة مأمون، رجل صا  وقال الدارقطىن : وقال النسائى . رجل صا ، سكن مكة
وذكره ابن  1.صدوق: الرمحن بن مهدل فضيل بن عياض رجل صا  وم يكن حبافي وقال أبو حا  

 8.ثقة رفيع الذكر:  ورتبته عند الذهيب  8ثقة عابد إمام:  حجر  رتبته عند ابن 1.حبان يف الثقات

                                                 

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 (.4)انظر يف احلديث . 0
، (552:  1/804)التاريخ الكبري للبعاري ، (0111:  1/451) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 4

سري أعالم النبالء ، (332:  1/083)هتذيب التهذيب البن حجر ، (3114:  04/018)هتذيب الكمال للميزي  
 (.5348:  331)  تقريب التهذيب البن حجر، (883:  1/308)للذهيب 

 (.04/013)هتذيب الكمال للميزي  . 3
 (.1/451) الطبقات الكربي البن سعد. 5
 (.04/011)هتذيب الكمال للميزي  . 1
 (.381:  1/14) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.82032:  1/485) البن حبان الثقات. 1
 (.5348:  331) تقريب التهذيب البن حجر. 8
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 0.هو ثقة ثبت،كما تقدم:  روح بن القاسم (7)

هو من (. هـ811)أبو عبد الرمحن الكوىف السعدل هو :  مفضل بن مهلهل السعديال (8)
ثبت نبيل  ثقة:  رتبته عند ابن حجر 3.وهو متفق علي توثيقه 4.الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعني

 1.إمام عابد ورع قانت صدوق:  ورتبته عند الذهيب  5عابد
هـ ويقال بعد 811)أبو عبد الصمد البصرل العمى  هو : عبد العزيز بن عبد الصمد (9)
وهو متفق علي توثيقه وقال أبو  1من الطبقة التاسعة من صغار أتباع التابعني وروي له اجلماعة(. ذلأ
  8.ثقة حافي  :ابن حجر  قال 1.صا : حا  
 82.، كما تقدمثقة ثبت صاحب سنةهو :  زائدة بن قدامة (11)
هو ابن عجالن الباهلى موالهم، أبو بكر البصرل، صاحب  :  وهيب بن خالد (11)

 88.هو من الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعني وروي له اجلماعة(. هـ و قيل بعدها 815)الكرابيس 
: ثقة، يقال : ن من أبصرهم باحلديث والرجال، وقال أبو حا  كا: قال ابن مهدل . متفق علي توثيقه

                                                                                                                                           

 (.3311:  0/803) الكاشف للذهيب. 8
 (.4)انظر يف احلديث . 0
:  1/321)الكبري للبعاري  التاريخ، (0111:  1/451) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 4

سري ، (385:  82/015)هتذيب التهذيب البن حجر ، (1853:  01/302)هتذيب الكمال للميزي  ، (8111
 (.1110:  533)  تقريب التهذيب البن حجر، (821:  1/418)أعالم النبالء للذهيب 

 (.8351:  1/481) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 (1110:  533) حجر تقريب التهذيب البن. 5
 (.5182:  0/018) الكاشف للذهيب. 1
، (4358:  81/815)هتذيب الكمال للميزي  ، (8513:  1/01)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 1

سري أعالم النبالء للذهيب ، (111:  1/431)هتذيب التهذيب البن حجر ، (055:  8/881)تذكرة احلفاا 
 (.3821:  453)  يب التهذيب البن حجرتقر ، (8018:  1/451)
 (.8050:  1/885)، الثقات البن حبان (8182:  5/418) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.3821:  453) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.41)انظر يف احلديث . 82
:  1/811)للبعاري التاريخ الكبري ، (0111:  1/088) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 88

سري ، (111:  1/431)هتذيب التهذيب البن حجر ، (1118:  48/813)هتذيب الكمال للميزي  ، (0184
 (.1311:  511) تقريب التهذيب البن حجر، (8018:  1/004)أعالم النبالء للذهيب 
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ورتبته  0.ثقة ثبت لكنه تغري قليال بأخرة: رتبته عند ابن حجر  8.م يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه
 4.احلافي: عند الذهيب 

هو من الطبقة . جعفر بن احلارث الواسطى، أبو األشهبهو :  جعفر بن الحارث (12)
وهو ليس بالقوي عند اجلمهور وضعفه ابن  3.ر أتباع التابعني وم خيرج له أحد من الستةالسابعة من كبا

 1.شيخ ليس حبديثه بأس: وقال أبو حا   5.منكر احلديث: ابن معني والنسائي وغريهم وقال البعاري 
 1.صدوق كثري اخلطأ:  وقال ابن حجر  1.وذكره ابن حبان يف الثقات 1.بأس
) يم بن طهمان بن شعبة اخلراساىن أبو سعيد اهلرول إبراههو :  إبراهيم بن طهما  (13)
 .متفق علي توثيقه 8.وروي له اجلماعة وهو من الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعني( هـ بـ مكة 811

رجع : يقال ثقة يغرب وتكلم فيه لإلرجاء و  :رتبته عند ابن حجر  82.وأبو داود أبو حا وثقه أمحد و 
 80.من أئمة اإلسالم و فيه إرجاء:  ورتبته عند الذهيب 88.عنه

، أبو بن أىب إسحاق السبيعى اهلمداىن إسرائيل بن يونسهو :  إسرائيل بن يونس (14)
وروي له  وهو من الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعني (.هـ وقيل بعدها 812)يوسف الكوىف 

                                                 

 (.851:  8/43) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.1311 : 511) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.1881:  0/451) الكاشف للذهيب. 4
هتذيب ، (38:  41)الضعفاء الصغري للبعاري  ،(0858:  0/818)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 3

 (.884:  832) تقريب التهذيب البن حجر، (841:  0/11)التهذيب البن حجر 
، (441:  0/411) البن عديالكامل يف ضعفاء الرجال  ، (8838:  0/311) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 5

 (.8385:  8/323)مييزان االعتدال للذهيب 
 (0/311) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.1212 848:  1)الثقات البن حبان . 1
 (.884:  832) تقريب التهذيب البن حجر. 1
هتذيب ، (811:  0/821)هتذيب الكمال للميزي  ، (835:  8/083)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 8

 تقريب التهذيب البن حجر، (832:  1/411)سري أعالم النبالء للذهيب ، (008:  8/808)التهذيب البن حجر 
(511  :1311.) 

 (.1518:  1/01)، الثقات البن حبان (421:  0/821) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 82
 (.818:  82) حجرتقريب التهذيب البن . 88
 (.831:  8/083) الكاشف للذهيب. 80
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. ثا كثريا ومنهم من يستضعفهوكان ثقة حدث عنه الناس حدي: ابن سعد  وثقه اجلمهور وقال 8.اجلماعة
هو من أتقن أصحاب أىب إسحاق، : ، وقال أبو حا  ثقة وتعجب من حفظه: قال أمحد . يستضعفه

 4.ثقة تكلم فيه بال حجة :ابن حجر وقال  0.وضعفه ابن املديىن

وهو من الطبقة   عمرو بن أىب قيس الرازل األزرق الكوىفهو : عمرو بن أبي قيس   (15)
يف  ال بأس به، :قال أبو داود  5.ذكره ابن حبان يف الثقات 3.باع التابعنيالثامنة من الوسطي من أت

 1.وثق ، وله أوهام:  ورتبته عند الذهيب  1.صدوق له أوهام:  رتبته عند ابن حجر  .حديثه خطأ

مروي عن ال أقل من  سة عشر من أصحاب منصور  احلديث من هذا الوجه حمفوا ألنه:  قلت
 ه مثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن الراشد وأيوب السعتياينأثبت أصحاببعض وفيهم 

وجرير بن عبد احلميد والفضيل بن عياض وروح بن القاسم ومفضل بن مهلهل وعبد العيزييز بن عبد 
الصمد وزائدة بن قدامة ووهيب بن خالد وإبراهيم بن طهمان وإسرائيل بن يونس وجعفر بن احلارث 

فال شأ أنه حمفوا من هذا . وكلهم من الثقات إال جعفر وعمرو ومها صدوقانوعمرو بن أمت قيس 
 .الوجه مع أن البعاري قد أخرجه يف صحيحه

 

 .(وليس فيه التسليم) ابن مسعود عن علقمة عنإبراهيم  منصور، عن: الوجه الراني 

 : عن منصور  رواه

 8.كما تقدمهو ثقة ثبت،   : مسعر بن كدام  (8)

                                                 

، (8118:  0/51)التاريخ الكبري للبعاري ، (0130:  1/450) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 8
سري أعالم النبالء ، (381:  8/018)هتذيب التهذيب البن حجر ، (320:  0/385)هتذيب الكمال للميزي  

 (.328:  823) تقريب التهذيب البن حجر، (844:  1/455)للذهيب 
هتذيب الكمال ، (1182:  1/18)، الثقات البن حبان (8051:  0/442) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0

 (.320:  0/385)للميزي  
 (.328:  823) تقريب التهذيب البن حجر. 4
، (3441:  00/024)يب الكمال للميزي  هتذ، (0138:  1/413)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 3

 (.5828:  301) تقريب التهذيب البن حجر، (831:  1/84)هتذيب التهذيب البن حجر 
 (.8111:  1/002)الثقات البن حبان . 5
 (.5828:  301) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (. 3088:  0/11) الكاشف للذهيب. 1
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 0.صدوق له أوهاموهو :  عمرو بن أبي قيس  (0)

وتابعه عمرو رواه مجاعة من أصحاب مسعر بن كدام عنه هبذا اإلسناد واملنت وهو من الثقات :  قلت
فاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا إن شاء اهلل وليس بينهما خالف أصال حيث ميكن . بن أمت قيس

 .لثايت م يذكر فيه التسليم لالختصارالتوفيق بينهما وهو أن الوجه األول فيه التسليم وهو األصل وا
  

 (وفيه السجود قبل التسليم) ابن مسعود عن  علقمة عنإبراهيم  منصور، عن: الوجه الرالث 
فيه : وقال البعاريضعفه اجلمهور  4محاد بن شعيب احلماىن الكويفه محاد بن شعيب وهو روا

وقال أبو  .ضعيف: وقال النسائي .هال يكتب حديث :مرة أخري  وقال .ضعفه ابن معني وغريه .نظر
 5وذكره ابن حبان يف اجملروحني 3.أكثر حديثه مما ال يتابع عليه: وقال ابن عدي ليس بالقوي: حا  

 1.تركوا حديثه: وقال أبو داود 
فاحلديث من هذا الوجه منكر، ال حيتج . محاد بن شعيب ضعيف مروك احلديث وهو متفرد به:  قلت
عند أمحد  ريأمت سعيد اخلد من سياق آخر من حديثمبعناه  صحيح له شاهدولكن احلديث . به
 ".يسجد سجدتني قبل أن يسلم"وفيه ( 11()518)ومسلم  (88110)

 

 .ابن مسعودوائل، عن  منصور، عن أبي: الوجه الرابع 
وهو أبو عمري البصرل وهو من الطبقة الثامنة من الوسطي من أتباع . احلارث بن عمري رواه

 1 .وثقه ابن معني و النسائي وأبو زرعة أبو حا  وكذا وثقه الدارقطين، والعجلي، وابن خلفون 1.ابعنيالت
                                                                                                                                           

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 (.5828:  301) ب البن حجرتقريب التهذي. 0
 (.828:  4/05)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 4
، (388:  4/85)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  ، (105:  4:830) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3

 (.0053: 8/581)مييزان االعتدال للذهيب 
 (.048:  8/058) اجملروحني البن حبان  . 5
 (.83:  848)سؤاالت اآلجري أبا داود  .1
، (0331:  0/011)التاريخ الكبري للبعاري ، (505:  3/055) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 1

تقريب التهذيب ، (018:  0/854)هتذيب التهذيب البن حجر ، (8241:  5/018)هتذيب الكمال للميزي  
 (.8238:  831) البن حجر

 (.5/018)هتذيب الكمال للميزي  ، (414:  4/14) لتعديل البن أمت حا  اجلرح وا. 1
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 قال. 8كان ممن يروي عن األثبات األشياء املوضوعات:  ابن حبان واحلاكم وقال ولكن وهاه ابن حبان
، فلعله تغري ن وغريمهاابن حبا، ضعفه بسببها األزدل و مناكريىف أحاديثه وثقه اجلمهور و  : ابن حجر

 0حفظه ىف األخر

. ضعيف، ألن جرح ابن حبان عليه جرح مفسر فعليه احلكم إن شاء اهلل هو احلارث بن عمري:  قلت
وقد وقع يف الوهم واالضطراب أيضا ألن احلارث مرة رواه عن منصور  .مث إنه قد تفرد به وليس متابع

م يرو هذا احلديث عن أيوب إال احلارث ": الطرباين وقال بدون واسطة ومرة بواسطة أيوب عن منصور 
وأما حديث أمت وائل روي . فال يعتد هبذا اإلسناد أيضا ."أمحد بن أمت شعيب احلراين بن عمري، تفرد به

 .وصححه األلباين( 814-810)والطرباين يف الكبري ( 8031-8035)عن طريق احلكم عند النسائي 
 

 .عتمر، عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعودمنصور بن الم: الوجه الخامس 
هو من الطبقة الرابعة . هو احلسن بن عبد اهلل العرىن البجلى الكوىف. احلسن بن عبد اهلل رواه

قال حي  بن  4.الباقون سول الرمذلرول له البعارل مقرونا بغريه و . أي طبقة تلى الوسطى من التابعني
 5خيطىء: قال و  "الثقات" وذكره ابن حبان ىف  3ثقة:  قال أبو زرعةو صدوق ليس به بأس : بن معني 
 1ثقة:  ورتبته عند الذهيب  1ثقة أرسل عن ابن عباس:  رتبته عند ابن حجر . 5خيطىء
احلسن بن عبد اهلل وإن كان ثقة، قد انفرد بذكر شقيق بن سلمة يف اإلسناد، مث تفرد به من رواه :  قلت

احلسن بن عبد اهلل إال م يرو هذا احلديث عن ": رد وقال وقد أعله الطرباين بالتف. عنه وهو أبو يوسف
صدوق كثري اخلطأ وفقا لطبقته وهو  أسباط ابن نصر اهلمداينوأبو يوسف هذا أظنه " أبو يوسف

 .فاحلديث معلول بالتفرد والوهم وبالتايل غري حمتج به. فتفرده غري حمتمل يف هذه املرحلة 1.يغرب
 

                                                 

 (.888:  8/004)اجملروحني البن حبان . 8
 (.8238:  831) تقريب التهذيب البن حجر. 0
، (502:  0/882)هتذيب التهذيب البن حجر ، (8032:  1/885)هتذيب الكمال للميزي  : انظر ترمجته يف . 4

 (.8050:  818) حجرتقريب التهذيب البن 
 (.0/882)هتذيب التهذيب البن حجر ، (1/885)هتذيب الكمال للميزي  . 3
 (.0885:  3/805)الثقات . 5
 (.8050:  818) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.8248:  8/401) الكاشف للذهيب. 1
 (.408:  81) تقريب التهذيب البن حجر. 1
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 :ح عن منصور خالصة الدراسة والوجه الراج
هو الوجه الراجح يف هذا  (ابن مسعود علقمة عن  عنإبراهيم  منصور، عن) الوجه األول

احلديث عن منصور ألن مروي عن  سة عشر من أصحابه وكلهم من أثبت أصحابه إال جعفر 
 .فاحلديث من هذا الوجه أصح وأشبه بالصواب. وعمرو

 اي عن مسعر وتابعه عمرو بن أمت قيس وليس خمالفوأما الوجه الثاين فهو أيضا حمفوا ألنه مرو 
 .للوجه األول املشهور أصال كما بيننا يف الدراسة

وأما الوجه الثالث والرابع واخلامس ال يعتد هبم، ألن الرواة يف هذه األوجه وقع عليهم التفرد 
 .والوهم

واضحا فيما  هوذلأ لكون أن الدارقطين م يرجح أي وجه من هذه األوجه واجلدير بالذكر
 .أظن

 

 :الحكم علي الحديث 
عند  ريأمت سعيد اخلد واحلديث روي عن ادسناإلاحلديث من وجهه األول والثاين صحيح 

 فما وقع اخلالف بني ".يسجد سجدتني قبل أن يسلم"وفيه ( 11()518)ومسلم  (88110)أمحد 
للتوفيق  ابن خيزميةقال فما . اءهذين احلديثني يف شأن التسليم بعد السجود وقبله، فيه أقوال العلم

يف هذا اخلرب إذا بىن على التحري سجد سجديت السهو بعد السالم، وهكذا أقول وإذا " :وهو  بينهما
بىن على األقل سجد سجديت السهو قبل السالم، على خرب أمت سعيد اخلدري، وال جيوز على أصلي 

والتحري هو أن يكون قلب املصلي . ضعهدفع أحد اخلربين باآلخر، بل جيب استعمال كل خرب يف مو 
إىل أحد العددين أميل، والبناء على األقل مسألة غري مسألة التحري، فيجب استعمال كال اخلربين فيما 

 8".روي فيه

 

 

 

 
                                                 

 (.0/884)صحيح ابن خيزمية . 8
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إذا استول على املنرب  وسئل عن حديث علقمة، عن عبد اهللمل كان رسول اهلل :  (45)الحديث 
 .استقبلناه بوجوهنا

 يرول عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل، واختلف عنهمل:  ارقطنيالد فقال
 .، اخلراساين، عن منصورفرواه حممد بن الفضل بن عطية

 .كذلأ قاله معاوية بن هشام، وعباد بن يعقوب، عن حممد بن الفضل
إذا  لنيب عن حممد بن الفضل، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللمل كان ا: وقيل

 .صلى استقبلنا بوجهه
ورواه داود بن رشيد، عن حممد بن الفضل، عن منصور، عن إبراهيم، عن  .وال يصح فيه األعمش
 .األسود، عن عبد اهلل

 .حدثناه ابن منيع، حدثنا داود بن رشيد بذلأ
 .ورواه علي بن قتيبة، عن إبراهيم بن طهمان، وحممد بن الفضل، عن منصور

 .بن مهلهل، عن منصور، وال يصح وروي عن مفضل
 8.وإمنا هو حديث حممد بن الفضل بن عطية، وهو مروك احلديث

 

  :إبدال الراوي بغيره  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .بن مسعود منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل :الوجه األول 
عن عباد بن يعقوب وأبو يعلي ( 8318)والبيزار يف مسنده ( 528)مذي يف سننه أخرجه الر 

عن جندل بن والق ( 8888)عن عبد اهلل بن عامر بن زرارة والطرباين يف الكبري ( 5382)يف مسنده 
عن حممد بن عيسي بن حبان وأبو نعيم األصفهاين يف احللية ( 15)وأبو القاسم ألام يف الفوائد 

عباد بن يعقوب وعبد اهلل بن عامر بن زرارة وجندل )عباد بن يعقوب، كلهم  عن( 5/35و 3/041)
حممد بن الفضل اخلراساين، عن منصور، عن إبراهيم، عن عن ( بن والق وحممد بن عيسي بن حبان

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا استول على املنرب استقبلناه " هلفظو  .به ،علقمة، عن عبد اهلل
 ."وهنابوج

                                                 

 (.113:  5/848)ارقطين علل الد. 8
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وذكر الدارقطين تابعهم معاوية بن هشام أيضا برواية حممد بن الفضل عنه، وم أقف علي من 
 .أخرجه

 

 .بن مسعود منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عبد اهلل: الوجه الراني 
إبراهيم عن طريقه عن  (1/410يف ترمجة حممد بن الفضل، ص )يف الكامل  أخرجه ابن عدي

حدثنا حممد بن الفضل بن عطية عن : حممد بن بكار قاالو داود بن رشيد  عنيثم، بن حممد بن اهل
كان رسول اهلل صلى " منصور بن املعتمر عن إبراهيم النععي عن األسود بن ييزيد، عن ابن مسعود قال

 ."اهلل عليه وسلم إذا صعد املنرب يوم اجلمعة استقبلنا بوجوهنا
 .  واه من رواية ابن منيع عنه، به وم أقف علي من أخرجهوأورد الدارقطين أن داود بن رشيد ر 

وكذا ذكر الدارقطين أن مفضل بن مهلهل وإبراهيم بن طهمان من رواية علي بن قتيبة عنه، مث تابع 
 .حممد بن الفضل، منصور بن املعتمر، به وم أقف علي من أخرج عن طريقهما، به

عنه،  شداد بن حكيم من رواية (4183)يف األفراد  الدارقطين كما ذكره  نوح بن أمت مرميورواه 
 .به

 

 :اختلف عن منصور علي وجهني : دراسة االختالف 

 .بن مسعود منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل :الوجه األول 
بن عمر العبسى موالهم، أبو عبد اهلل، الكوىف ويقال وهو ا ه حممد بن الفضل بن عطيةروا

، وهو من الطبقة الثامنة من الوسطي من أتباع التابعني روي له الرمذي (هـ812)ارل املروزل، نيزيل ط
: وقال أمحد بن حنيل وحييي بن معني  0.فهو مروك احلديث اجلماعة وتركوه كذبهوقد   8.وابن ماجه

 4.ذاهب احلديث ترك حديثه: وقال أبو حا  . مروك احلديث كذاب: ليس بشئ وقال أبو حفص 

                                                 

، (5531:  01/012)هتذيب الكمال للميزي  ، (155:  8/021)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 8
تقريب التهذيب البن ، (151:  8/328)هتذيب التهذيب البن حجر ، ( 8381:  4/415) للعطيب تاريخ بغداد

 (.1005:  520) حجر
الكامل يف ضعفاء الرجال ، (530:  84)، الضعفاء واملروكني للنسائي (441:  885)الضعفاء الصغري للبعاري . 0

 (.8152:  1/453)البن عدي  
 (.010:  1/51) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
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كان ممن يروي املوضوعات عن األثبات ال حيل كتابة حديثه إال : ن حبان يف اجملروحني وقال ذكره اب
 .0ضعيف عن أىب إسحاق ومنصور من املتأخرين: وقال الدارقطين  8.على سبيل االعتبار

 .3تركوه: وقال الذهيب  .4كذبوه: وقال ابن حجر 

 :مث أختلف عنه أصحابه 

 1(صدوق)وعبد اهلل بن عامر بن زرارة  5(صدوق رافضي)عباد بن يعقوب عنه  فمرة رواه (8)
ضعيف : الدارقطينقال )وحممد بن عيسي بن حبان ( صدوق يغلط ويصحف)وجندل بن والق 

بن  منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللعن  1( صدوق له أوهام)ومعاوية بن هشام  1(مروك
دوق ولو كان يف بعضهم أغالط، يشد بعضهم فالرواة معظمهم ال ينيزلون عن درجة الص .بن مسعود

 . فلعل هذا اإلسناد حمفوا عن حممد بن الفضل إن شاء اهلل. بعضا
منصور عن إبراهيم عن ن ع( صدوق)وحممد بن بكار  8(ثقة) داود بن رشيدومرة رواه عنه   (0)

ملعتربين يشد ولكن الراويني كالمها من ا". إبراهيم"بدل " األسود"وفيه ذكر  82.عن عبد اهلل عن األسود
  .  فهذا اإلسناد أيضا حمفوا عن حممد بن الفضل. بعضهم بعضا

إيل حممد بن الفضل ملا  ظاهرا حمفوا كال الوجهني  نماحلديث :  الوجه الراجح عن محمد بن الفضل
يف حد ذاته  لكن حممد بن الفضل هوو . كما ذكرنا  املعتربين وعددهم غري قليل من الرواةمروي أنه 

فال  .احلديث واالضطراب يف اإلسناد سياقعليه قد وقع الوهم واخلطأ عليه كما يدل و . ديثمروك احل
 .  وقد أعله العلماء ةمعا عليه. حيتج حبديثه شيئا، فاحلديث من هذا الوجه باطل مردود بال شأ

                                                 

 (.818:  0/011)اجملروحني البن حبان . 8
 (.310:  4/848)الضعفاء واملروكني للدارقطين . 0
 (.1005:  520) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.5884:  0/002) الكاشف للذهيب. 3
 (.4854:  088) تقريب التهذيب البن حجر. 5
 (.4323:  428) املرجع السابق. 1
 (.1243:  4/111)مييزان االعتدال للذهيب . 1
 (.1118:  541) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.8113:  881) املرجع السابق. 8
 (.5151:  318) املرجع السابق. 82
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وحممد بن  .حديث منصور، ال نعرفه إال من حديث حممد بن الفضل بن عطية: قال الرمذي كما 
 8.فضل بن عطية ضعيف ذاهب احلديث عند أصحابناال
وهذا احلديث ال نعلم رواه عن منصور هبذا اإلسناد إال حممد بن الفضل بن عطية، وهو : قال البيزار و 

 0.لني احلديث، وم يروه غريه، فذكرناه من أجل ذلأ

مد بن الفضل غري ما هبذا اإلسناد ال أعلم يرويه غري حممد بن الفضل هذا وحمل اوهذ: وقال ابن عدي 
 4.ال يتابعه الثقات عليه ن احلديث وعامة حديثه ماذكرت م

 .منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عبد اهلل: الوجه الراني 
 :ن منصور ع رواه

تقدم دراسته يف هو مروك احلديث، فال حيتج به كما  : محمد بن الفضل بن عطية (8)
 .الوجه األول

  3.تبت، كما تقدم ذكرهوهو ثقة  : مفضل بن مهلهل (0)
 ، 5وهو أيضا ثقة يغرب، كما تقدم ذكره : إبراهيم بن طهما  (4)
فال  1وقال ابن املبارك كان يضع اجلماعةكذبوه هو مروك احلديث،  :  نوح بن أبي مريم (3)

 .يعتد به أيضا

 لكنين م أقف علي منو حممد بن الفضل مروك احلديث والثاين مفضل بن مهلهل هو ثقة ثبت : قلت 
والثالث إبراهيم بن طهمان . فال يعترب به ."وال يصح: "وقال الدارقطين  أخرج من طريقه ومن يف طريقه

حيدث : وقال العقيلي 1منكر احلديث كما قال ابن عديوهو إال من رواه عنه هو علي بن قتيبة، ثقة 
بروايته  ، فال يعتدمتابعوهو غري  1.كان ضعيفا: وقال الدارقطين  عن الثقات بالبواطيل ومبا ال أصل له

                                                 

 (.528:  0/414)سنن الرمذي ت شاكر . 8
 (.3/420)مسند البيزار . 0
 (.1/410)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 4
 (.30)انظر يف احلديث . 3
 .نفس املرجع. 5
 (.1082:  511) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.8412:  1/453)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 1
 (.5310:  1/1) البن حجر انلسان املييز . 1
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: قال الداقطين نوح بن أمت مرمي أيضا مروك احلديث وم يتابع من رواه عنه أيضا كما  والرابع .أيضا
فاحلديث غري حمفوا من   0."عن نوح بن أمت مرمي عن منصور عن إبراهيم 8تفرد به شداد بن حكيم"

بن الفضل وقد اضطرب فيه كما هو وأصل احلديث هو عن حممد . الطريق لضعف الرواة فيه هذه
 ".   وإمنا هو حديث حممد بن الفضل بن عطية، وهو مروك احلديث: "وأيده قول الدارقطين . الظاهر

 

 : والوجه الراجح عن منصور خالصة الدراسة
احلديث من كال الوجهني غري حمفوا عن منصور ألن حممد بن الفضل هو مروك احلديث 

وقد تابعه بعض الرواة مثل املفضل بن مهلهل . أ يف اإلسناد كما أعله اجلمهورووقع عليه الوهم واخلط
 .فلذا متابعاهتم ال تعين شيئا. وإبراهيم بن طهمان ونوح بن أمت مرمي ولكن م يثبت عنهم ذلأ أيضا

      

 : الحكم علي الحديث 
 عن النيب  ابوال يصح يف هذا الب: "وقال الرمذي . احلديث من كال الوجهني ضعيف جدا

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب ...ويف الباب عن ابن عمر: "وعلق عليه أيضا " ئشي
وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأمحد،  .يستحبون استقبال اإلمام إذا خطب:  وغريهم النيب 

 4.وإسحاق

 

 

                                                 

وكان مرجئا مستقيم احلديث إذا رول عن الثقات غري أىن أحب ةانبة حديثه : ذكره ابن حبان يف الثقات مث قال . 8
 (.84180:  1/482)لتعصبه يف األرجاء وبغضه من انتحل السنن أو طلبها 

 (.4183:  3/820) للمقدسي أطراف الغرائب واألفراد. 0
 (.528:  0/414)مذي ت شاكر سنن الر . 4
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ينام ساجدا، وكان يعرف  وسئل عن حديث علقمة، عن عبد اهللمل كان النيب :  (46)الحديث 
 .نومه بنفعه

 ...يرويه األعمش، عن إبراهيم واختلف عنه:  فقال الدارقطني

 ورواه منصور بن املعتمر واختلف عنهمل
 .فرول عن ورقاء، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة
 .وخالفه شعبة، وأبو عوانة، فروياه عن منصور، عن إبراهيم مرسال

 .مغرية، عن إبراهيموكذلأ أرسله 
 8.وأشبهها بالصواب حديث األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل

 

  :الوصل واارسال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .مرفوعا منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة :الوجه األول 
 . عبد القاهر بن شعيب عن ورقاء عن منصور، بهعن ( 5118)ألفراد الدارقطين يف ا ذكره

 

 .منصور، عن إبراهيم مرسال: الوجه الراني 
:  قالعن طريقه عن الثوري عن منصور عن إبراهيم  (311) يف مصنفه أخرجه عبد الرزاق
 ."ال جيب عليه الوضوء ح  يضع جنبه": كع أو ساجد قالسألته عن الرجل ينام وهو را 

عن طريقه عن شريأ عن منصور عن إبراهيم، به ولفظه ( 8322)كذا أخرجه ابن أمت شيبة و 
 ".ينام يف ركوعه وسجوده مث يصلي وال يتوضأ:  كان النيب صلى اهلل عليه وسلم"

 .من أخرجهوذكر الدارقطين أن شعبة وأبو عوانة أيضا رواه عن منصور، به وم أقف علي 
 

 :منصور علي وجهني اختلف عن : دراسة االختالف 

 منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة :الوجه األول 

                                                 

 (.188:  5/811)علل الدارقطين . 8
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عبد القاهر بن رواه عنه  ولكنه انفرد به وقد 8ه ورقاء بن عمر وهو صدوق، كما تقدمروا
فيبقي الشأ . وهذا التفرد غري حمتمل يف مثل هذه املرحلة. هو أيضا منفرد 0.ال بأس به، شعيب
تفرد به عبد القاهر بن شعيب عن ورقاء بن عمر عن : لدارقطين يف األفراد وقال فلذا أعله ا. عليهما

كما أنه قد خالف به مجهور أصحاب منصور كما سيأيت، فاحلديث من هذا   4.منصور عن إبراهيم عنه
 .الوجه منكر

 

 .منصور، عن إبراهيم مرسال: الوجه الراني 
 :أربعة من أصحاب منصور وهم رواه 

 3.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم : سفيا  الروري (1)
هـ  832)بن أىب منر القرشى، أبو عبد اهلل املدىن، وقيل الليثى  هو:  بن عبد اهلل شريك (2)
قال . وقد روي له اجلماعة ولكنه خمتلف يف توثيقه 5.، من الطبقة اخلامسة أي من صغار التابعني(تقريبا

: داود  ووقال أب 1،بأس يس بهل:  والنسائي وقال ابن معني 1، احلديثكان ثقة كثري: حممد بن سعد 
شريأ رجل مشهور من أهل املدينة، حدث عنه مالأ وغري مالأ من الثقات، : قال ابن عدي  1.ثقة

صدوق :  ورتبته عند ابن حجر  8.حديثه إذا رول عنه ثقة فإنه ال بأس بروايته إال أن يروي عنه ضعيف
  82.صدوق خيطىء

                                                 

 (.0)انظر يف احلديث . 8
 (.3830:  412) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.5/384) للمقدسي أطراف الغرائب واألطراف. 4
 (.8)انظر يف احلديث . 3
:  3/041)لكبري للبعاري التاريخ ا، (8851:  5/481) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 5

تقريب ، (14:  1/858)سري أعالم النبالء للذهيب ، (0141:  80/315)هتذيب الكمال للميزي  ، (0135
 (.0111:  011) التهذيب البن حجر

 (.5/481) الطبقات الكربي البن سعد. 1
 .(80/315)هتذيب الكمال للميزي  ، (8580:  3/414) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.80/315)هتذيب الكمال للميزي  . 1
 (.111:  5/8)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 8
 (.0111:  011) تقريب التهذيب البن حجر. 82
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 8.خيطىء ىف األمساء قليال كما سبقثبت حجة و  :بن الحجاج شعبة  (4)

الوضاح بن عبد اهلل اليشكرل أبو عوانة الواسطى البيزاز، موىل ييزيد بن  هو: أبو عوانة   (3)
، ويقال الكندل وهو من الطبقة السابعة أي من كبار أتباع (هـ 811أو  815)عطاء بن ييزيد اليشكرل 

قال عفان .  متفق علي ثقته إذا حدث من كتابه إال أن يف حفظه شئ وروي له اجلماعة، وهو 0التابعني
يع أبو عوانة ىف مجح الكتاب ، كثري العجم و النقط،كان ثبتا، و كان أبو عوانة صحي: عفان بن مسلم 

حدث إذا : ؟ قال أبو عوانة أثبت أو شريأ: ن حنبل وقال أمحد ب. حاله أصح حديثا عندنا من شعبة
ثقة إذا حدث من : قال أبو زرعة  4.و أثبت، وإذا حدث من غري كتابه رمبا وهمأبو عوانة من كتابه فه

وهو أحب  ،ثقة وإذا حدث من حفظه غلط كثريا وهو صدوقكتبه صحيحة : وقال أبو حا  . كتابه 
: قال ابن عبد الرب و  3.هو أحفي من محاد بن سلمةميد، و من جرير بن عبد احلإىل من أىب األحوص، و 

وذكره  5.إذا حدث من حفظه رمبا غلط: قال ة ثبت حجة فيما حدث من كتابه، و أنه ثقأمجعوا على : 
احلافي ، ثقة :  ورتبته عند الذهيب  1ثقة ثبت:  رتبته عند ابن حجر  .1"الثقات"وذكره ابن حبان ىف 

 1.متقن لكتابه

الناس يرويه أربعة من أثبت أصحاب منصور بن املعتمر منهم سفيان الثوري الذي هو أعلم  :قلت 
، منصور 8وقد روي عن إبراهيم مرسال من طريق أخري، تابع مغرية. حبديثه، فهو حمفوا عن منصور

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
:  1/818)التاريخ الكبري للبعاري ، (4428:  1/088)د الطبقات الكربي البن سع: انظر ترمجته يف . 0

هتذيب ، (48:  1/081)سري أعالم النبالء للذهيب ، (1111:  42/338)ال للميزي  هتذيب الكم، (0101
 (.1321:  512) تقريب التهذيب البن حجر، (023:  88/881)التهذيب البن حجر 

 (.42/338)هتذيب الكمال للميزي  . 4
 (.814:  8/32) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 .(88/881)هتذيب التهذيب البن حجر . 5
 (.88314:  1/510)الثقات البن حبان . 1
 (.1321:  512)التهذيب البن حجر تقريب . 1
 (.1238:  0/438) الكاشف للذهيب. 1
تقريب التهذيب البن )املغرية بن مقسم الضىب، ثقة متقن إال أنه كان يدلس وال سيما عن إبراهيم، من السادسة . 8

 (.1158:  534، حجر
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خ نام يف املسجد ح  نف أن النيب "وفيه  .8هشيمعن طريق ( 8328)عند ابن أمت شيبة يف مصنفه 
رية م يصرحا بالسماع إال أن هشيم ومغ ".تنام عيناه وال ينام قلبه كان النيب   ،مث قام فصلى وم يتوضأ

 .عن شيعهما ومها مشهوران للتدليس
 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
 .، ال يعتد بهمعلول بالتفرد والنكارة فهو منكرالوجه األول 

لثوري، فهو حمفوا وأما الوجه الثاين املرسل مروي عن أثبت أصحاب منصور، ال سيما سفيان ا
 .عنه ال شأ

عن  األعمش عن إبراهيم عن علقمةقطين رحج وجها آخر هلذا احلديث عن طريق إال أن الدار 
ينام  ان رسول اهلل ك: "ولفظه . واأل  فيه لعله األصل يف هذا احلديث 0.بن مسعود مرفوعا عبد اهلل

  4.وصححه األلباين". وهو ساجد، فما يعرف نومه إال بنفعه، ح  يقوم فيمضي يف صالته

 

 : يث الحكم علي الحد
احلديث من وجهه احملفوا مرسل صحيح وله شواهد مبعناه من حديث عائشة وابن عباس وأبو 

 3.وغريهم بسند صحيح وابن مسعود هريرة

                                                 

تقريب )اسم بن دينار السلمى، ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفى، من السابعة هشيم بن بشري بن الق. 8
 (.1480:  513، التهذيب البن حجر

والطرباين يف ( 5412)وأبو يعلي يف مسنده ( 8502)والبيزار يف مسنده ( 8383و  018)أخرجه ابن أمت شيبة . 0
 (.813)والبغوي يف شرح السنة ( 8885)الكبري 

 (.0805:  1/8201) األلباين األحاديث الصحيحةسلسلة . 4
 (.0881) األلباين وصحيح اجلامع( 0805:  1/8201) األلباينسلسلة األحاديث الصحيحة : انظر للتفصيل . 3
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وما قدروا اهلل حق }: ، يف قولهوسئل عن حديث عبيدة، عن عبد اهلل، عن النيب  : (47)الحديث 
 .احلديث... ، على أصبع ، إن اهلل ميسأ السماوات على أصبع واألرضني{ قدره
يرويه منصور، واألعمش، واختلف عنهمامل فرواه شيبان، وإسرائيل، وجرير بن عبد :  الدارقطني فقال

 .احلميد، وأبو األشهب النععي، واحلسني بن واقد، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اهلل
 .بيدة، عن عبد اهللوكذلأ رواه الثوري، عن منصور، واألعمش، عن إبراهيم، عن ع

 .ورواه أسباط بن نصر، عن منصور، عن خيثمة بن عبد الرمحن، عن علقمة، عن عبد اهلل
 .ووهم يف ذكر خيثمة

ورواه أبو معاوية الضرير، وجرير، وابن فضيل، وعيسى بن يونس، عن األعمش، عن إبراهيم، عن 
 .علقمة، عن عبد اهلل
 عن منصور واختلف عنهمل ورواه فضيل بن عياض، .وحديث عبيدة أثبت

فقال حي  القطان عن فضيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اهلل، مثل قول شيبان ومن 
 .تابعه

وقال عبد الرزاق عن فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن مهام بن احلارث، عن ابن 
وحدثنا حممد بن ( ح)بن الوليد البسري حدثنا احملاملي وإمساعيل بن العباس قاال حدثنا حممد . مسعود

سهل بن الفضيل الكاتب وأمحد بن عبد اهلل بن حممد الوكيل، وأمحد بن حممد بن أمت بكر الواسطي 
حدثنا حي  بن سعيد عن سفيان، عن منصور وسليمان عن إبراهيم، : قالوا حدثنا عمر بن شبة، قال

اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا حممد إن اهلل ميسأ عن عبيدة، عن عبد اهلل أن يهوديا جاء إىل رسول 
السماوات على أصبع واألرضني على أصبع واجلبال على أصبع والبحر على أصبع واخلالئق على أصبع 

 مث يقول أنا امللأ
تعجبا وتصديقا  قال حي  وزاد فيه فضيل بن عياض، عن منصور هبذا اإلسناد فضحأ رسول اهلل 

 8.له
 

  : إبدال الراوي أو أكرر بغيره  الختالف فيا: ف نوو االختال

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اهلل منصور، :الوجه األول 

                                                 

 (.125:  5/811)علل الدارقطين . 8
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 3188)عن سفيان وشيبان والبعاري يف صحيحه ( 3411، 3211)أخرجه أمحد يف مسنده 
والرمذي يف سننه ( 0111-88)ر ومسلم يف صحيحه عن شيبان وسفيان وجري( 1584و 1383و
عن جرير وسفيان والبيزار يف مسنده ( 530-538)عن سفيان وابن أمت عاصم يف السنة ( 4041)
عن سفيان  (88415، 1118، 1132)عن سفيان وجرير والنسائي يف الكربي ( 8118و 8381)

عن جرير وابن خيزمية يف التوحيد ( 5411)بن عيينة وسفيان الثوري وفضيل وجرير وأبو يعلي يف مسنده 
عن جرير واآلجري يف ( 1441)عن سفيان وجرير وابن حبان يف صحيحه ( 814-8/812ص )

عن ( 5151)عن أبو معاوية شيبان وسفيان الثوري والطرباين يف األوسط ( 148-141)الشريعة 
عن ( 083)ة الكربي عن سفيان الثوري وابن بطة يف اإلبان( 82445-82443)فضيل ويف الكبري 

( 1/801ص )عن جرير وأبو نعيم يف احللية ( 125)سفيان والاللكائي يف شرح أصول االعتقاد 
عن سفيان وابن ( 01-05)عن شيبان والدارقطين يف الصفات ( 144)والبيهقي يف األمساء والصفات 
 .عن سفيان وشيبان( 02-88)منده يف الرد علي اجلهمية 

منصور، وسليمان، عن  عن( وسفيان بن العيينة وجرير وفضيل وشيبان سفيان الثوري) ستهم 
يا حممد، : ، فقالأن يهوديا جاء إىل النيب "، فذكره ولفي سفيان إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اهلل

إن اهلل ميسأ السموات على إصبع، واألرضني على إصبع، واجلبال على إصبع، والشجر على إصبع، 
وما }: ، مث قرأ«ح  بدت نواجذه فضحأ رسول اهلل ». أنا امللأ: مث يقول واخلالئق على إصبع،
 ".تعجبا وتصديقا فضحأ رسول اهلل "وزاد فضيل  "[88: األنعام]{ قدروا اهلل حق قدره

أيضا وم أقف علي  واحلسني بن واقد وأبو األشهب النععي إسرائيلذكر الدارقطين أنه يرويه 
 .من أخرج عنهم

 

 .منصور، عن خيرمة بن عبد الرحمن، عن علقمة، عن عبد اهلل .: اني الوجه الر
عن أسباط، عن منصور،  ،عمرو بن طلحةحتت احلديث عن ( 8118)ذكره البيزار يف مسنده 

 . عن خيثمة، عن علقمة، عن عبد اهلل

أمحد بن  عن األزهر السليطي أمت عن طريق( 145)وأخرجه البيهقي يف األمساء والصفات 
 8.وكذلأ رواه ابن أمت احلنني الكويف عن الغنوي: وقال . الغنوي عن أسباط، به املفضل

 
                                                 

 (.0/811)األمساء والصفات للبيهقي . 8
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 .منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود: الوجه الرالث 
 .الدارقطين أن فضيل يرويه من رواية عبد الرزاق عنه وم أقف علي من أخرجه أفادنا

 

 :نه علي ثالثة أوجه اختلف أصحاب منصور ع :دراسة االختالف 
 .عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد اهلل منصور :الوجه األول 

 :مجع من أصحاب منصور وهم  رواه
 8.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم:  سفيا  الروري  (1)
 0.ثقة ثبت، تقدم : سفيا  بن عيينة  (2)
 4.ثقة، تقدم:  جرير بن عبد الحميد  (3)
 :مث اختلف عنه  3.، تقدمثقة عابد إمام:  فضيل بن عياض  (4)
 .منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن ابن مسعود عن فمرة رواه عنه حييي بن سعيد القطان ( أ)
، عبد الرزاق عن منصور، عن إبراهيم، عن مهام بن احلارث، عن ابن مسعودومرة رواه عنه  ( ب)

 . "عبيدة"بدل  "مهام بن احلارث"وذكر فيه 
ثقة متقن حافي وهو  حييي بن سعيد القطانالوجه األول فيه :  ل بن عياضالوجه الراجح عن فضي

عمي يف آخر عمره  معروف ويف الوجه الثاين عبد الرزاق أيضا من الثقات إال أنهكما هو   5إمام قدوة
احلديث من الوجه ف. مث أنه غري متابع. كما يدل عليه خمالفته  يف آخر عمره أوهامهرمبا هذا من  1.فتغري
 .شاذ مرجوحول راجح وأشبه بالصواب والوجه الثاين األ

 1.، تقدمثقة صاحب كتاب:  شيبا  بن عبد الرحمن  (5)
 1.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجة:  بن يونسإسرائيل   (6)

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 .نفس املرجع. 0
 (.41)احلديث انظر يف . 4
 (.30)انظر يف احلديث . 3
 (.1551:  588) تقريب التهذيب البن حجر. 5
 (.3213:  453) املرجع السابق. 1
 (.38)انظر يف احلديث . 1
 (.30)انظر يف احلديث . 1
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 من الطبقة السابعة جعفر بن احلارث الواسطى، أبو األشهب وهو:  أبو األشهب النخعي  (7)
وقال  0.كان ثقة صدوقا:  وقال ييزيد بن هارون 8.من الستة من كبار أتباع التابعني وم خيرج له أحد

شيخ ليس حبديثه بأس وقال أبو : وقال أبو حا   4.ضعيف: وقال النسائي منكر احلديث: البعاري
أرجو أنه ال بأس به، وهو ممن يكتب حديثه وم أجد يف : قال ابن عدي  3ال بأس به عندي: زرعة 

كان خيطىء يف ال شيء بعد الشيء وم :ن حبان يف اجملروحني وقال وذكره اب5.أحاديثه حديثا منكرا
يكثر خطؤه ح  يصري من اجملروحني يف احلقيقة ولكنه ممن ال حيتج به إذا انفرد وهو من الثقات يقرب 

أخطأ ابن اجلوزي فعلطه بالذي قبله  ،صدوق كثري اخلطأ: قال ابن حجر 1.وهو ممن أستعري اهلل فيه
 1.السابعة وهذا من الطبقة

هو احلسني بن واقد املروزل، أبو عبد اهلل، موىل عبد اهلل بن عامر بن  :  الحسين بن واقد  (8)
وهو الطبقة السابعة أي من كبار أتباع التابعني، وقد روي له ( هـ 851هـ ويقال  858)كرييز، القرشى 

أبو و  وقال أبو زرعة 8.ثقة:  وقال حي  بن معني. ال بأس به، وأثىن عليه: قال أمحد بن حنبل  1.اجلماعة
فيه : قال الساجى  88.كان حسن احلديث: وقال ابن سعد  82.ليس به بأس: أبو داود والنسائى و 

 وقد كتب عن أيوب رمبا أخطأ يف الروايات: ذكره ابن حبان يف الثقات وقال  80.نظر، وهو صدوق يهم
                                                 

، (841:  0/11)هتذيب التهذيب البن حجر ، (0858:  0/818)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 8
 (.841:  832)  ب التهذيب البن حجرتقري
 (.0/818)التاريخ الكبري للبعاري . 0
:   4/021)ملغلطاي هتذيب الكمال للميزي  ، إكمال (441:  0/411)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 4

811.) 
 (.8838:  0/311) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 (.0/411)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 5
 (.818:  8/080) اجملروحني البن حبان. 1
 (.841:  832) تقريب التهذيب البن حجر. 1
، (0111:  0/418)التاريخ الكبري للبعاري ، (4145:  1/010)الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 1

هتذيب التهذيب البن  ،(33:  1/823)سري أعالم النبالء للذهيب ، (8431:  1/388)هتذيب الكمال للميزي  
 (.8453:  818) تقريب التهذيب البن حجر، (130:  0/414)حجر 
 (.420:  4/11) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.42/338)هتذيب الكمال للميزي  ، (420:  4/11) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 82
 (.1/010)الطبقات الكربي البن سعد. 88
 (.0/414)حجر  هتذيب التهذيب البن. 80
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فع عن بن عمر إمنا هو السعتياين وأيوب بن خوط مجيعا فكل حديث منكر عنده عن أيوب عن نا
  0.ثقة له أوهام:   وقال ابن حجر 8.أيوب بن خوط وليس بأيوب السعتياين

يرويه  انية من أصحاب منصور وكلهم من الثقات إال أبو األشهب النععي وهو صدوق خيظئ : قلت 
 . فاحلديث من هذا الوجه حمفوا. واحلسني بن واقد وهو صدوق له أوهام

وزاد فيه فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد : لقطان بن سعيد ا قال حي 
ومثل هذه اليزيادة من الثقات مقبولة عند مجهور  4".تعجبا وتصديقا فضحأ رسول اهلل ": اهلل

 .احملدثني
، به  إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل ويف نفس السياق هناك وجه آخر، تابع األعمش، منصور، علي

وغريهم عن طرق ( 0111-08)ومسلم ( 1358و 1385)والبعاري ( 4582)أخرجه أمحد  كما
وهذا وهم وخطأ من ". علقمة"بدل " عبيدة"عنه وذكر فيه  حي  بن سعيدمث اختلف عنه ورواه . شيت
ألنه متفرد به وخالف به سائر أصحاب  3.ثقة متقن حافي إمام قدوةالقطان مع أنه  حي  بن سعيدقبل 

وهم حي  بن سعيد يف إسناد خرب األعمش، مع حفظه ": ابن خيزمية قال كما . أصحاب األعمش
عن علقمة، وأما خرب منصور فهو : عن عبيدة عن عبد اهلل، وإمنا هو: وإتقانه وعلمه باألخبار، فقال

عن عبيدة، عن عن إبراهيم  واإلسنادان ثابتان صحيحان منصورعن إبراهيم عن عبيدة، عن عبد اهلل، 
عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد اهلل غري مستنكر إلبراهيم النععي مع علمه وطول  ، واألعمشعبد اهلل

 5.ةالسته أصحاب ابن مسعود أن يروي خربا عن مجاعة من أصحاب ابن مسعود عنه
 

 .منصور، عن خيرمة بن عبد الرحمن، عن علقمة، عن عبد اهلل .: الوجه الراني 
وهو من   يقال أبو نصر الكوىفاهلمداىن، أبو يوسف و  نصر ه أسباط بن نصر هو أسباط بنروا

مث هو  1.الطبقة الثامنة أي من الوسطى من أتباع التابعني روي له اجلماعة إال البعاري ذكره تعليقا
                                                 

 (.1321:  1/028)الثقات . 8
 (.8453:  818) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.1383)صحيح البعاري . 4
 (.1551:  588) تقريب التهذيب البن حجر. 3
 (.8/812)التوحيد البن خيزمية . 5
، (8151:  0/54) التاريخ الكبري للبعاري، (0131:  1/454)الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 1

تقريب التهذيب البن ، (481:  8/088)هتذيب التهذيب البن حجر ، (408:  0/451)هتذيب الكمال للميزي  
 (.8453:  818) حجر
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وقال وتوقف فيه أمحد  8.حاديثه عامية سقط مقلوبة األسانيدأ وقال هنعيم يضعف وبأفكان . خمتلف فيه
ليس : وثقه وقال مرة حي  بن معني ولكن  صدوق: وقال البعاري يف األوسط  0.يليس بالقو : النسائي
وقال ابن  5.وذكره ابن اجلوزي يف الضعفاء 3.وذكره ابن حبان يف الثقات 4.كما قال الساجي  بشيء
 1.صدوق كثري اخلطأ يغرب: حجر 
 .لف به من هم أوثق منهتفرد هبذا اإلسناد، خاأسباط بن نصر هو صدوق كثري اخلطأ، مث هو م: قلت 
وأمحد بن املفضل الغنوي وم  ،1صدوق رمي بالرفض، عمرو بن طلحةومن رواه عنه . حجة فيهفال 

 ، وهبذا االعتبار هو"الغنوي"هو أمحد بن املفضل احلفري وليس أعثر عليه يف كتب الرجال ولكين أظنه 
ال يعتد به وأعله البيزار وقال هذا الوجه منكر باطل، فاحلديث من  .1صدوق شيعي يف حفظه شيء

 .8عمرو بن طلحةأخطأ فيه 
 

 .منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود: الوجه الرالث 
 .فضيل بن عياض ولكنه م يثبت عنه، كما تقدم يف دراسة الوجه األول رواه

 

 :ختالف والوجه الراجح عن منصور خالصة اال
هو الوجه والراجح واألثبت عن  (هيم، عن عبيدة، عن عبد اهللمنصور عن إبرا)الوجه األول 

 ".حديث عبيدة أثبت: "وأيده قول الدارقطي . منصور يف هذا احلديث ألنه رواية اجلمهور
 .وأما الوجه الثاين والثالث غري حمفوا لوهم الرواة وتفردهم

 

  :الحكم علي الحديث 
 .يف الصحيحن احلديث من الوجه الراجح صحيح، أخرجه الشيعان

                                                 

 (.8018:  0/404) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.0/451)هتذيب الكمال للميزي  . 0
 (.8/088)هتذيب التهذيب البن حجر . 4
 (.1143:  1/15) حبان البن الثقات. 3
 (. 088:  8/81)الضعفاء واملروكون البن اجلوزي . 5
 (.408:  81) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.5283:  302) املرجع السابق. 1
 (.828:  13) املرجع السابق. 1
 (.5/818)مسندر البيزار . 8



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

320 

 

رضيت ألميت ما رضي هلا : وسئل عن حديث عبد الرمحن، عن أبيه، عن النيب :  (48)الحديث 
 .ابن أم عبد، وكرهت ما كره ابن أم عبد

 يرويه منصور بن املعتمر، عن القاسم بن عبد الرمحن واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
 .أبيه، عن ابن مسعود فرواه عمرو بن أمت قيس، عن منصور، عن القاسم، عن

 .قال ذلأ ابن محيد الرازي، عن هارون بن املغرية، عن عمرو
 .حدثت عن ابن مسعود مرسال: وخالفه زائدة، فرواه عن منصور، عن القاسم، قال

 8.واملرسل هو أثبت
 

  :الوصل واارسال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .مرفوعا ن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعودمنصور، ع :الوجه األول 
عن عمرو بن أمت قيس عن ( 1118)والطرباين يف األوسط ( 8811)أخرجه البيزار يف مسنده 

 .منصور، به

 .حدثت عن ابن مسعود مرسال: منصور، عن القاسم، قال: الوجه الراني 
يف املعرفة والتاريخ  الفسوي ب بن سفيانيعقو و ( 40048)أخرجه ابن أمت شيبة يف مصنفه 

والطرباين يف الكبري  الثوري عن سفيان( 8541)وأمحد بن حنبل يف فضائل الصحابة  (538/ 0)
عن سفيان ( 5411-5411)وأخرجه احلاكم يف املستدرك  عمرو بن معاوية عن زائدة عن( 1351)

سفيان )، ثالثتهم  زائدة معاوية عنعمرو بن  عن( 3314)وإسرائيل وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 
رضيت ألميت ما ": قال النيب : منصور، عن القاسم بن عبد الرمحن، قالعن ( الثوري وزائدة وإسرائيل

 . واللفي لسفيان" رضي هلم ابن أم عبد، وكرهت ألميت ما كره هلا ابن أم عبد
 

 : منصور، عن زيد بن وهب، عن عبد اهلل: الوجه الرالث 
حييي عن  (44/802)ومن طريقه ابن عساكر يف تارخيه  (5411)اكم يف املستدرك أخرجه احل

رضيت ألميت ما رضي هلا ابن أم : "ه لفظو  مرفوعا موصوال ي احملارمت عن زائدة، عن منصور، بهلعبن ي
  ".القاسم"بدال عن " زيد بن وهب"ذكر فيه . "عبد

                                                 

 (.102:  5/028)علل الدارقطين . 8
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 : ه اختلف أصحاب منصور عنه علي أوج: دراسة االختالف 

 .مرفوعا منصور، عن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود :الوجه األول 
  8.، كما تقدمصدوق له أوهامعمرو بن أمت قيس وهو  رواه

وال نعلم أسند منصور، عن : قال البيزار هذا الوجه تفرد به عمرو بن أمت قيس عن منصور، كما :  قلت
ال نعلم رواه مسندا إال عمرو بن أمت قيس من حديث القاسم، عن أبيه، عن عبد اهلل إال هذا احلديث، و 

 0حممد بن محيد، عن هارون، وقد روي عن منصور، عن القاسم بن عبد الرمحن مرسال

 4.م يرو هذا احلديث عن منصور إال عمرو بن أمت قيس: وقال الطرباين 

 3.ف، وبقية رجاله وثقواويف إسناد البيزار حممد بن محيد الرازي وهو ثقة، وفيه خال :مث قال اهليثمي 

ولكن قول اهليثمي هذا ليس بصحيح ألن عمرو بن أمت قيس بنفسه ليس بثقة، بل هو صدوق له 
فاحلديث من هذا الوجه غري حمفوا عن . أوهام، فال حيتج به إذا كان خمالفا ملن هو أوثق منه كما سيأيت

 .منصور
 

 .المنصور، عن القاسم، عن ابن مسعود مرس: الوجه الراني 
 : ثالثة من أصحاب منصور وهم  رواه

مث هو أعلم الناس حبديث . ،كما تقدمهو ثقة حافي إال أنه دلس نادرا:  سفيا  الروري  (1)
 5.منصور بن املعتمر

  1.ثقة ثبت، تقدم: بن قدامة زائدة  (2)
 1.ثقة تكلم فيه بال حجة: بن يونس  إسرائيل (3)

                                                 

 (.30)انظر يف احلديث . 8
 (.5/453)البيزار  مسند. 0
 (.1/18)املعجم األوسط . 4
 (.8/082) للهيثمي ةمع اليزوائد. 3
 (.8)احلديث انظر يف . 5
 (.41)انظر يف احلديث . 1
 .نفس املرجع. 1
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ات فضال عن سفيان الثوري الذي هو أعلم يرويه ثالثة من أصحاب منصور وكلهم من الثق : قلت
وقد تابعه أبو عميس من رواية سفيان بن عيينة . فاحلديث من هذا الوجه حمفوا ال شأ. الناس حبديثه

 (.0/583)عنه علي القاسم هبذا اإلسناد عند الفسوي يف املعرفة والتاريخ 
 

 .مرفوعا منصور، عن زيد بن وهب، عن عبد اهلل :الوجه الرالث 
حي  بن يعلى بن احلارث هو . عنه ي احملارمتلعزائدة بن قدامة من رواية حييي بن ي أيضا اهرو 

  8.من صغار التاسعة ثقة ،احملارمت الكويف

، "زيد بن وهب"بــ" القاسم"وإبدال  فرد زائدة برفعهاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا وإن ان:  قلت
هو أيضا شيخ زيد بن وهب اجلهين و  0.ة الثقة حمتملألنه من الثقات ومن رجال الصحيحني، وزياد

لعل منصور رواه مرة مرسال عن . أيضا حمفوا إن شاء اهلل هذا الوجه املرفوعفاحلديث من . 4منصور
 .شيخ كما مر آنفا ومرة أخري موصوال عن شيخ، فال تعارض بينهما

وله علة من حديث سفيان  .هيح على شرط الشيعني، وم خيرجاهذا إسناد صح" :وقال احلاكم  أعله
 3. وكذا وافقه الذهيب ."، مث ذكر املرسلالثوري

وهو ابن قدامة ثقة ثبت كما يف  وهذه ليست علة قادحة ألن زائدة: "وقد رد عليه الشيخ األلباين وقال 
 سفيان رواية وقد أتى بيزيادة فوجب قبوهلا، السيما وأهنا عن شيخ آخر ملنصور غري شيعه يف" التقريب"

                                                 

 (.1115:  581) تقريب التهذيب البن حجر. 8
فا ملا رواه من هو أوىل منه إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ما انفرد به خمال: كما قال ابن الصالح . 0

باحلفي لذلأ وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا، وإن م تكن فيه خمالفة ملا رواه غريه، وإمنا هو أمر رواه هو وم يروه 
غريه، فينظر يف هذا الراوي املنفرد، فإن كان عدال حافظا موثوقا بإتقانه وضبطهمل قبل ما انفرد به وم يقدح االنفراد فيه،  
كما فيما سبق من األمثلة، وإن م يكن ممن يوثق حبفظه وإتقانه لذلأ الذي انفرد بهمل كان انفراده خارما له ميزحيزحا له 

 .عن حييز الصحيح
فإن كان املنفرد به غري بعيد من درجة احلافي الضابط : مث هو بعد ذلأ دائر بني مراتب متفاوتة حبسب احلال فيه 

ذلأ وم دطه إىل قبيل احلديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلأ رددنا ما انفرد به،  املقبول تفرده استحسنا حديثه
 (.811مقدمة ابن صالح، ص )وكان من قبيل الشاذ املنكر 

 (.0858:  005) تقريب التهذيب البن حجر ثقة جليل م يصب من قال يف حديثه خلل،. 4
 (.4/458)املستدرك للحاكم . 3
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وأرسله اآلخر، فهو مقو للموصول   وإسرائيل عنه، فدل ذلأ على أن ملنصور فيه شيعني وصله أحدمها
 8."كما هو ظاهر

ال تعل الرواية املسندة باملرسلةمل ألن املسندة زيادة ثقة : "وكذا قال يف املطالب العالية ردا لتعليل احلاكم 
/ 4)مرو بن حريث أخرجه احلاكم أيضا ال تعارض املرسلة ال سيما وللمسندة شاهد من حديث ع

 ".رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد" :رسول اهلل  يف حديث طويل قال يف آخره فقال( 488
فاحلال أن الوجهني مقبوالن وال  .وأقره الذهيب. هذا حديث صحيح اإلسناد وم خيرجاه:  وقال احلاكم

 0".أعلممرة رفعه ومرة أرسله، واهلل تعارض بينهما فالقاسم 
 

 :الدراسة والوجه الراجح عن منصور خالصة 
منصور، عن ) والوجه الثالث املرفوع (عن ابن مسعودمنصور، عن القاسم، )الوجه الثاين املرسل 
كالمها حمفوا عن منصور إال أن الوجه الثاين أشبه بالصواب ألنه مروي   (زيد بن وهب، عن عبد اهلل

 ". واملرسل هو أثبت: "ي، وبه نص الدارقطين عن أثبت أصحابه ومنهم سفيان الثور 

 .فهو غري حمفوا ومرجوح .الوجه األول معلول بتفرد الراوي عمرو بن أمت قيس وهو غري ثقة
 

 :   الحكم علي الحديث 
وكما أن له  كما يف الوجه الثالث  صحيحة مرسل صحيح، وله متابعةاحلديث من وجهه الراجح 

 . يف الدراسة ا سبقكم  عمرو بن حريثشاهد من حديث 

                                                 

 (.8005:  4/005) لأللباين يحةسلسلة األحاديث الصح. 8
 (.81/312) للطربي املطالب العالية. 0
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الطرية شرك، وليس منا إال، : وسئل عن حديث مسروق، عن عبد اهلل، عن النيب :  (49)الحديث 
 .ولكن اهلل يذهبه بالتوكل

 يرويه منصور، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
 .حدث به عمرو بن أمت قيس، عن منصور، عن أمت وائل، عن مسروق، عن عبد اهلل

ا، والصواب عن منصور، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن ووهم ومها قبيح
 .حبيش، عن عبد اهلل
 8.وكذلأ قال الثوري، عن سلمة بن كهيل .قاله جرير، عن منصور

 

  :إبدال الراوي أو أكرر بغيره  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد اهلل :الوجه األول 
 .إال ما أفادنا الدارقطين أنه قد رواه عمرو بن أمت قيس عن منصور، بهم أقف علي من أخرجه 

 

منصور، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد  :الوجه الراني 
 .اهلل

شام، حدثنا عبيد اهلل، حدثنا إسرائيل، عن حدثنا أبو ه: وقال  (5280)أخرجه أبو يعلى 
منصور، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر، عن عبد اهلل، عن النيب صلى اهلل عليه 

 " ، ولكن اهلل يذهبه بالتوكل. . . .الشرك، وما منا إال: الطرية: " وسلم قال

 .وم أقف علي من أخرجه وذكر الدارقطين أن جرير بن عبد احلميد أيضا رواه عن منصور، به
 

 .اختلف عن منصور علي وجهني:  الفدراسة االخت

 .منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد اهلل :الوجه األول 
  0.، كما تقدمصدوق له أوهاموهو عمرو بن أمت قيس،  رواه

                                                 

 (.155:  5/035)علل الدارقطين . 8
 (.30)انظر يف احلديث . 0
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فيه وبه قال قيس قد تفرد به وم يروه أحد غريه هبذا السياق، فال شأ أنه وهم  أمتعمرو بن :  قلت
 .لوهم الراوي والنكارة يف السند فهذا الوجه باطل مردود". ووهم ومها قبيحا: "الدارقطين 

 

منصور، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد  :الوجه الراني 
 .اهلل

 :رواه عن منصور 

  - وتابعه 8.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجةوهو  : إسرائيل بن يونس (1)
  0.هو أيضا ثقة، تقدم : جرير بن عبد الحميد (2)

فاحلديث من هذا الوجه . بعضا عن منصور، به امن الثقات، تابع بعضهم مهاإسرائيل وجرير كال:  قلت
 البعاري يف األدب املفرد الثوري وشعبة، عند ه، تابعتوبع عليه منصورفضال عن ذلأ . حمفوا ال شأ

( 4541) يف سننه وابن ماجه( 8183)يف سننه  الرمذيو ( 4882) يف سننه داود وأمت( 828)
 وابن حبان (8131-8831، 108-101)املشكل ويف  (1218)يف شيح معاين اآلثار والطحاوي 
 (3883و 3818، 4111)يف مسنده وأمحد  (33-34) يف املستدرك واحلاكم( 1800) يف صحيحه

عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد  من طريق سفيان الثوري وشعبة عن سلمة بن كهيل
الطرية شرك، الطرية شرك، ثالثا، وما منا إال ولكن اهلل " ولفظه عند أمت داود .اهلل بن مسعود مرفوعا به

 .وصححه األلباين "يذهبه بالتوكل
 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
اصم، عن زر بن حبيش، عن عبد منصور، عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن ع)الوجه الثاين 

هو الوجه الراجح يف هذا احلديث ألنه مروي عن الثقات من أصحاب منصور وقد صوبه الدارقطين  (اهلل
 .أيضا

 .فال يعتد به. والوجه األول معلول بالوهم والنكارة
 : الحكم علي الحديث 

                                                 

 (.30)انظر يف احلديث . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
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وهو علي  شمأبو ها فيه ألن ،اإلسناد ضعيف حسن لغريه وهو الراجحاحلديث من وجهه 
، مقبول، من احلادية سهل ابن إسحاق ابن إبراهيم املازين أبو هشام الواسطيطبقته حسب أغلب الظن 

إن  احلسنإيل درجة  جرب ويرتقيق ينالطر ولكن مبجموع . وباقي الرواة من رجال الصحيحني 8.عشرة
 0.إسناده حسن: حسني سليم أسد  حمقق املسند وقال. شاء اهلل

                                                 

 (.0131:  051) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.8/01)مسند أمت يعلي . 0
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  معاذ بن جبلمسند مروياته من 
يا رسول اهلل، أخربين بعمل : وسئل عن حديث عروة بن النيزال، عن معاذ، قلت  : (51)الحديث 

بخ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسري على من يسره اهلل، تعبده ال تشرك به : يدخلين اجلنة، قال
 .احلديث.... شيئا
 .احلديث... أال أدلأ على رأس األمر وعموده وذروة سنامه :  وفيه
 .....يرويه احلكم بن عتيبة، واختلف عنه:  الدارقطني فقال

ورواه منصور، واختلف عنه، فقال شيبان عن منصور، عن احلكم، عن ميمون بن أمت شبيب، عن 
 .معاذ

 .وقال أبو األحوص عن منصور، عن حبيب بن أمت ثابت
 .عن شيبان، عن منصور، عن حبيب بن أمت ثابت أيضا: وقيل
لأ رواه محاد بن شعيب، عن حبيب بن أمت ثابت، عن ميمون، عن معاذ، وهو صحيح من وكذ

 8.حديث احلكم، وحبيب، عن ميمون
 

  :راو بغيره الإبدال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .عاذمنصور، عن الحكم، عن ميمو  بن أبي شبيب، عن م :الوجه األول 
عن  منصور عن شيبان عنآدم بن أمت إياس، عن طريق ( 81181)أخرجه البيهقي يف الكربي 

إن شئت أنبأتأ برأس األمر : "أال حتدثين بعمل أدخل به اجلنة؟ قال" :لفظه و . ، بهاحلكم بن عتيبة
ذروة سنامه الصالة، وأما وعموده وذروة سنامه، أما رأس األمر فاإلسالم، من أسلم سلم، وأما عموده ف

 ".فاجلهاد

 .به خمتصرا عن طريق سفيان الثوري عن منصور،( 02/818)أخرجه الطربي يف تفسريه و 
 

 .عن معاذ ميمو  بن أبي شبيبعن  منصور، عن حبيب بن أبي ثابت: الوجه الراني 
األحوص، عن منصور، عن حبيب بن أمت  أمتعن طريق ( 083)أخرجه الطرباين يف الكبري 

 .يا رسول اهلل، فذكر دوه: قلت: مون بن أمت شبيب، عن معاذ بن جبل، قالثابت، عن مي

                                                 

 (.811:  1/14)علل الدارقطين . 8
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 . ذكر الدارقطين أن شيبان أيضا رواه هبذا اإلسناد وم أقف علي من أخرجه

 .اختلف أصحاب منصور عنه علي وجهني:  دراسة االختالف

 .منصور، عن الحكم، عن ميمو  بن أبي شبيب، عن معاذ :الوجه األول 
 :منصور  رواه عن

ديث حب مث هو أعلم الناس 8.،كما تقدمهو ثقة حافي إال أنه دلس نادراو  :سفيا  الروري  (1)
 .منصور بن املعتمر

  0.، تقدمثقة صاحب كتابوهو  : شيبا  بن عبد الرحمن (2)

فاحلديث من  .رواه سفيان الثوري وهو األثبت يف منصور وتابعه شيبان وهو أيضا من الثقات:  قلت
 .فواهذا الوجه حم

 

 .عن معاذ ميمو  بن أبي شبيبعن  منصور، عن حبيب بن أبي ثابت: الوجه الراني 
 :عن منصور  رواه

، من (هـ 818)وهو سالم بن سليم احلنفى موالهم، أبو األحوص الكوىف  : أبو األحوص (1)
أبو وهو موثق عند اجلمهور إال قال  4.الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعني، وروي له اجلماعة

وذكره ابن حبان يف  5ابن معني ثقة متقنقال  3.صدوق دون زائدة وزهري يف اإلتقان: حا  
  1.ثقة متقن صاحب حديث: قال ابن حجر  1الثقات

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.38)انظر يف احلديث . 0
:  3/845)التاريخ الكبري للبعاري ، (0158:  1/451) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 4

هتذيب ، (13:  1/018)سري أعالم النبالء للذهيب ، (0155:  80/010)هتذيب الكمال للميزي  ، (0048
 (.0124:  018) تقريب التهذيب البن حجر، (381:  3/010)التهذيب البن حجر 

 (.8808:  3/058) اجلرح والتعديل البن أمت حا  .  3
 (.3/010)هتذيب التهذيب البن حجر . 5
 (. 1415:  1/381) البن حبان الثقات. 1
 (.0124:  018) التهذيب تقريب. 1
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 8.، تقدمصاحب كتاب وهو أيضا ثقة:  شيبا  بن عبد الرحمن (2)

أمت األحوص احلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا عن منصور ألنه مروي عن أصحابه الثقات :  قلت
ومرة  .به منصور، عن احلكم،وقد اختلف علي شيبان ألنه مرة رواه عن . تابع بعضهم بعضا ،وشيبان
فالوجه األول حمفوا عنه كما مر، والوجه الثاين أيضا . ، بهمنصور، عن حبيب بن أمت ثابترواه عن 

 . عن طريقه هالدارقطين وم أقف علي من أخرج اعتمادا علي قول حمفوا عنه إن شاء اهلل
 

 : والوجه الراجح عن منصورخالصة االختالف 
عن و  منصور عن احلكم عن ميمون بن أمت شبيب عن معاذ)ني الوجهكال احلديث من  

حمفوا عن منصور يف ( منصور، عن حبيب بن أمت ثابت، عن ميمون بن أمت شبيب، عن معاذ بن جبل
 ".يث احلكم، وحبيب، عن ميمونوهو صحيح من حد: "هذا احلديث، وبه قال الدارقطين 

 

 : الحكم علي الحديث 
احلديث من كال الوجهني صحيح ألن الرواة عند البيهقي يف الكربي والطرباين يف الكبري كلهم 

هذا  كما ذكرها الدارقطين يف العلل عقبواحلديث روي من طرق خمتلفة عن معاذ بن جبل  . من الثقات
 . احلديث مفصال

  

                                                 

 (.38)انظر يف احلديث . 8
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  أبي أيوب األنصاريمروياته من مسند 
قل : ، قالوسئل عن حديث عبد الرمحن بن أمت ليلى، عن أمت أيوب، عن النيب   : (51)الحديث 

 .هو اهلل أحد تعدل ثلث القرآن
 .حدث به الشعيب، عن عبد الرمحن بن أمت ليلى، عن أمت أيوب:  الدارقطني فقال

 .ئدة، فأسنداهحدث به عنه عبد اهلل بن أمت السفر، وزكريا بن أمت زا
 ورواه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل

إسناده عن عبد الرمحن بن أمت ليلى، عن امرأة من األنصار، عن أمت  فرواه زائدة بن قدامة، فضبط
 .أيوب

، فرواه عن منصور، عن هالل، عن الربيع، عن عمرو بن ميمون، عن امرأة، عن أمت 8وخالفه الشعيب
ورواه فضيل بن عياض، عن منصور، فقدم يف إسناده وأخر، جعله عن . يلىأيوب، وم يذكر ابن أمت ل

هالل بن يساف، عن عمرو بن ميمون، عن الربيع بن خثيم، عن ابن أمت ليلى، عن امرأة، عن أمت 
 .أيوب

ورواه عبد العيزييز بن عبد الصمد، عن منصور، فوهم فيه، رواه عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن 
عن ابن أمت ليلى، عن امرأة، عن أمت أيوب، أسقط من اإلسناد الربيع بن خثيم، عمرو بن ميمون، 

 .والقول قول زائدة بن قدامةوجعل مكان هالل بن يساف ربعي بن حراش، ووهم فيه، 
ورول هذا احلديث حصني بن عبد الرمحن، عن هالل بن يساف، عن ابن أمت ليلى، عن أمت بن كعب 

 .ث زائدة، عن منصور، وهو أقام إسناده وحفظهمكان أمت أيوب، واحلديث حدي
حدثنا شعبة، : حدثنا حجاج بن نصري، قال: حدثنا محاد بن احلسن، قال: حدثنا حممد بن خملد، قال

قل هو : ، قالعن عبد اهلل بن أمت السفر، عن الشعيب، عن ابن أمت ليلى، عن أمت أيوب، عن النيب 
إله إال اهلل وحده ال شريأ له، له امللأ وله احلمد، حييي  ال: اهلل أحد تعدل ثلث القرآن، من قال

رفعه حجاج، : قال الشيخ. ومييت، وهو على كل شيء قدير كان كعدل عشر رقاب من ولد إمساعيل
 .وغريه يوقفه

حدثنا زكريا، عن : حدثنا أسباط، قال: حدثنا علي بن حممد بن حي  السواق، قال احلسن بن حممد قال
قل هو : ، قالحدثين أبو أيوب، أن رسول اهلل : ثين عبد الرمحن بن أمت ليلى، قالحد: عامر، قال

 .اهلل أحد تعدل ثلث القرآن
                                                 

ألن منصور من الطبقة اخلامسة . يبدو أن يكون ذلأ تصحيف من النساخ .ليس هذا الشعيب بل هو شعبة. 8
 .والشعيب من الثالثة وم يرو عن منصور شيئا
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حدثنا : حدثنا عباد بن الوليد أبو بدر، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا ابن خملد، قال
ميمون، عن امرأة، عن أمت شعبة، عن منصور، عن هالل بن يساف، عن ربيع بن خثيم، عن عمرو بن 

 8.قل هو اهلل تعدل ثلث القرآن: ، أنه قالأيوب، عن النيب 
 

  :أو أكرر بغيره  يراو الإبدال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

عبد  عن عمرو بن ميمو هالل بن يساف عن ربيع بن خريم عن  عنمنصور،  :الوجه األول 
 .الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة من األنصار، عن أبي أيوب

وعبد احلميد يف املنتعب ( 04553)وأمحد يف مسنده ( 1)أخرجه ابن أمت شيبة يف مصنفه 
، 8212)ويف الكربي ( 881)والنسائي يف السنن ( 0181)والرمذي يف سننه ( 000)من مسنده 

ص )وأبو نعيم يف احللية ( 3201)والطرباين يف الكبري  (31)واحملاملي يف األمايل ( 82338و 8111
عن ( 4312)من طرق عن زائدة، والدارمي يف سننه ( 0484)والبيهقي يف شعب اإلميان ( 0/881

عن منصور، عن هالل بن يساف، عن ربيع بن خثيم، عن عمرو بن ( زائدة وإسرائيل)إسرائيل كالمها 
قال رسول : امرأة وهي امرأة أمت أيوب، عن أمت أيوب، قال ميمون، عن عبد الرمحن بن أمت ليلى، عن

  ".اهلل الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن: أيعجيز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ" :اهلل 
 

منصور، عن هالل، عن الربيع، عن عمرو بن ميمو ، عن امرأة، عن أبي أيوب،  :الوجه الراني 
 .ولم يذكر ابن أبي ليلى

عن غندر عن ( 112)والنسائي يف عمل اليوم والليلة ( 04531)أخرجه أمحد يف مسنده 
 . شعبة، عن منصور، به

 

منصور، عن هالل بن يساف، عن عمرو بن ميمو ، عن الربيع بن خريم، عن ابن : الوجه الرالث 
 .أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب
والطرباين يف الكبري ( 110)ليوم والليلة ويف عمل ا (82352)أخرجه النسائي يف الكربي 

 .عن منصور، به عن فضيل (3201)
 

                                                 

 (.8221:  1/824)علل الدارقطين . 8
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بي ليلى، عن امرأة، منصور، عن ربعي بن حراش، عن عمرو بن ميمو ، عن ابن أ: الوجه الرابع 
 .عن أبي أيوب

والطرباين يف الكبري ( 114)ويف عمل اليوم والليلة ( 82358)أخرجه النسائي يف الكربي 
 .عبد العيزييز بن عبد الصمد العمي عن منصور، بهعن ( 3208)
 

منصور، عن هالل بن يساف، عن الربيع بن خريم، عن امرأة، من األنصار، عن : الوجه الخامس 
 .أبي أيوب

عن منصور، عن  عن جرير( 31)واحملاملي يف األمايل  (82331) أخرجه النسائي يف الكربي
 .، فذكرهأة، من األنصار، عن أمت أيوبهالل بن يساف، عن الربيع بن خثيم، عن امر 

 

 :اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه : دراسة االختالف 

عبد  عن عمرو بن ميمو هالل بن يساف عن ربيع بن خريم عن  عنمنصور،  :الوجه األول 
 .الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة من األنصار، عن أبي أيوب

 :عن منصور  رواه

 :وتابعه  8.، تقدمقة ثبت صاحب سنةثوهو  : زائدة بن قدامة (1)
 0.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجة وهو : إسرائيل بن يونس (2)

زائدة بن قدامة وإسرائيل بن يونس كالمها من أثبت أصحاب منصور بن املعتمر وتابع بعضهما :  قلت
 احلديث حديث زائدة، عن منصور، وهو أقام"بعضا، وقد صوب الدارقطين إسناد زائدة هذا وقال 

حلديث أحسن هذا حديث حسن وال نعرف أحدا رول هذا ا: "وكذا قال الرمذي  ."إسناده وحفظه
ما "يف السنن ( 881)وقال النسائي عقب احلديث  4".من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل

 .فاحلديث من هذا الوجه حمفوا ال شأ 3".أعرف إسنادا أطول من هذا
 

                                                 

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 (.30)انظر يف احلديث . 0
 (.5/811)سنن الرمذي ت شاكر . 4
 (.0/818)سنن النسائي . 3
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 .بن ميمو ، عن امرأة، عن أبي أيوبن هالل، عن الربيع، عن عمرو منصور، ع :الوجه الراني 
خيطىء ىف األمساء إال أنه أمري املؤمنني ىف احلديث، ثبت حجة شعبة بن احلجاج وهو  رواه

 8.، كما تقدمقليال

وقد تفرد به ولو كان . يف هذا اإلسناد "عمرو بن ميمون"بعد " ابن أمت ليلى" شعبة م يذكر:  قلت
لثقة حمتمل، ولكن القرائن تدل علي أنه أخطأ هنا ألنه خالف مجهور الثقات بإسقاط أبن أمت تفرد ا

 .فتفرده هنا غري حمتمل وبالتايل هذا الوجه شاذ مرجوح. ليلي من اإلسناد ما يؤدي إيل االنقطاع
 

 منصور، عن هالل بن يساف، عن عمرو بن ميمو ، عن الربيع بن خريم، عن ابن: الوجه الرالث 
 .أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب

قال عبد الرمحن إال أنه رمبا يف حفظه شئ أحيانا كما  ثقة عابد إمامفضيل بن عياض وهو  رواه
 0.، تقدمصدوق: فضيل بن عياض رجل صا  وم يكن حبافي وقال أبو حا   : بن مهدل

فهذا . ميمون وأخر الربيع بن خيثم يعين قدم عمرو بن قدم يف إسناده وأخرأعله الدارقطين بأنه :  قلت
 .فهذا الوجه أيضا مرجوح. وهم ظاهر ال شأ مع أنه متفرد به

 

بي ليلى، عن امرأة، منصور، عن ربعي بن حراش، عن عمرو بن ميمو ، عن ابن أ: الوجه الرابع 
 .عن أبي أيوب
 4.عبد العيزييز بن عبد الصمد ثقة حافي، تقدم رواه

 :الصمد مع ثقته وحفظه قد وهم فيه ومها فاحشا كما أعله الدارقطين بقوله عبد العيزييز بن عبد :  قلت
 .، ووهم فيه"ربعي بن حراش" "هالل بن يساف"أسقط من اإلسناد الربيع بن خثيم، وجعل مكان 

وأبو حا  يف  3ربعي ال يصح وقال النسائي يف الكربي( : 4/841ص )وقال البعاري يف التاريخ الكبري 
 .فاحلديث من هذا الوجه أيضا غري حمفوا لوهم الراوي وخطأه. خطأ هذا:  5العلل

 

                                                 

 (.8)يث انظر يف احلد. 8
 (.30)انظر يف احلديث . 0
 .نفس املرجع. 4
 (.8/054)السنن الكربي للنسائي . 3
 (.115-3/113)علل احلديث البن أمت حا  . 5
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منصور، عن هالل بن يساف، عن الربيع بن خريم، عن امرأة، من األنصار، عن : الوجه الخامس 
 أبي أيوب

  8.جرير بن عبد احلميد وهو ثقة، تقدم رواه

عبد الرمحن بن و  عمرو بن ميمون يف هذا اإلسناد أسقط جرير راويني بعد الربيع بن خيثم ومها:  قلت
 .فاحلديث من هذا الوجه أيضا غري حمفوا. ، وهذا خطأ ظاهرأمت ليلى

  
 :االختالف والوجه الراجح عن منصور بن المعتمر خالصة 

عبد  عن عمرو بن ميمونهالل بن يساف عن ربيع بن خثيم عن  منصور، عن)الوجه األول 
هو الوجه احملفوا والراجح عن منصور ألنه ( نصار، عن أمت أيوبالرمحن بن أمت ليلى، عن امرأة من األ

 .مروي عن أصحابه الثقات وصوبه الدارقطين والرمذي أيضا

. واألوجه األخري كلها معلولة بتفرد الرواة والوهم واالضطراب واالنقطاع، وليست مبحفوظة
الثقات هذا احلديث عن  والفضيل بن عياض، وقد رول شعبة، وغري واحد من: " الرمذيكما قال 

 0".منصور، واضطربوا فيه
 

 :الحكم علي الحديث 
، واالضطراب يف السند احلديث من وجهه الراجح عن منصور هذا ضعيف إسناد إلهبام املرأة

وقد  4.صحيح لغريه: وقال شعيب األرنؤوط  .مبجموع الطرق والشواهد ينجرب إيل الصحيح لغريهولكن 
-188)أمت هريرة عند مسلم و  وأمت الدرداء( 5284)اخلدري عند البعاري يشهد له حديث أمت سعيد 

وقال . كثري  وغريهم( 82508و 82528)وابن مسعود أمت بن كعب عند النسائي يف الكربل ( 180
 3.فهو متواتر كما قاله النجم: العجلوين 

                                                 

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 (.5/811)سنن الرمذي ت شاكر . 0
 (.41/541)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 4
 (.8188:  0/822) للعجلوين كشف اخلفاء. 3
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  مروياته من مسند أبي قتادة األنصاري 
يف فضل  بن إياس الشيباين، عن أمت قتادة، عن النيب  وسئل عن حديث حرملة:  (52)الحديث 

 .يوم عاشوراء، ويوم عرفة
 ...يرويه عطاء بن أمت رباح، وةاهد، ومنصور بن املعتمر، واختلف عنهم:  الدارقطني فقال

 ورواه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل
ن حرملة بن إياس، عن أمت حي  بن سعيد القطان، وعبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، ع: فقال
 .قتادة

وقال حي  بن آدم، عن سفيان، عن منصور، عن ةاهد، عن أمت اخلليل، عن أمت قتادة، وقال ابن 
املبارك، عن الثوري، عن منصور، حدثين أبو اخلليل، عن حرملة بن إياس الشيباين، عن أمت قتادة، أو 

 .موىل ألمت قتادة، عن أمت قتادة
 .مت، عن الثوري، وم يذكر الشأوكذلأ قال الفريا
 .عن الثوري، عن منصور، عن ةاهد، عن أمت قتادة: وقال علي بن اجلعد

ورواه زائدة، عن منصور، عن أمت اخلليل، عن حرملة بن إياس، عن موىل ألمت قتادة، عن أمت قتادة أو 
 .عن أمت قتادة

 .بن محيد وتابعه فضيل بن عياض، وأبو حفص األبار، وأبو عوانة، وعبيدة

ورواه جرير، عن منصور، عن أمت اخلليل، أو عن ةاهد، عن أمت اخلليل، عن حرملة بن إياس، عن أمت 
 .قتادة، أو عن موىل ألمت قتادة، عن أمت قتادة، والشأ فيه من جرير

عن منصور، عن أمت اخلليل، عن حرملة بن إياس، عن أمت قتادة، وقال اجلراح بن مليح، : وقال ورقاء
 .منصور، عن أمت اخلليل، عن إياس بن حرملة، أو حرملة بن إياس، عن أمت قتادةعن 

 8.هو مضطرب، ال أحكم فيه بشيء: قال الشيخ
 

  : الراوي بغيرهإبدال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .ادةمنصور، عن حرملة بن إياس، عن أبي قت :الوجه األول 
 .عن الثوري، به( 1140)ق يف مصنفه أخرجه عبد الرزا

                                                 

 (.8241:  1/831)علل الدارقطين  .8
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( 00545)عن طريقه عن الثوري وأمحد يف مسنده ( 1101)مصنفه  يفوأخرجه عبد الرزاق 
عن طريق حييي وعبد ( 0182-0128)عن حييي بن سعيد عن الثوري وأخرجه النسائي يف الكربي 

وكذا ذكره . وذكر فيه ةاهد. عن الثوري، به( 1410)الرزاق عن الثوري، وكذا البيهقي يف الكربي 
فهذا يدل . عن عبد الرزاق عن الثوري وفيه ةاهد( 80212:  8/038)امليزي يف حتفة األشراف أيضا 

 .بأي سبب كان وأصل احلديث فيه ةاهد( 1140)أنه سقط عما رواه عبد الرزاق يف احلديث 

سنة ماضية، وسنة مستقبلة، وصوم يوم :  صوم يوم عرفة كفارة سنتني: "ولفظه عند أمحد 
 ".عاشوراء كفارة سنة

 

 .منصور، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة: الوجه الراني 
شريأ، عن منصور،  إسحاق بن منصور عن عن طريق( 0183)أخرجه النسائي يف الكربي 

يام عرفة كفارة سنة قبله وسنة ص": ولفظه ذهبت أنا وةاهد، إىل أمت اخلليل، فذكر عن أمت قتادة، : قال
 ".بعده

 .وتابعه سفيان من رواية حييي بن آدم عنه، كما أورده الدارقطين وم أقف علي من أخرجه
 

الخليل، عن حرملة بن إياس الشيباني، عن أبي قتادة، أو مولى  يأب عن رمنصو : الوجه الرالث 
 .ألبي قتادة، عن أبي قتادة

 .إبن املبارك عنه كما أورده الدارقطين وم أقف علي من أخرجهالثوري من رواية  سفيان رواه

الفريامت، عن سفيان، عن منصور، عن أمت اخلليل،  عن( 0188)أخرجه النسائي يف الكربي مث 
 .وم يذكر فيه الشأ دوه عن حرملة بن إياس، عن أمت قتادة، عن النيب 

وليس فيه  لة بن إياس، عن أمت قتادةعن منصور، عن أمت اخلليل، عن حرموكذالأ رواه ورقاء 
 .ذكره الدارقطين وم أقف علي من أخرجهشأ، 

 

 .منصور، عن مجاهد، عن أبي قتادة: الوجه الرابع 
فيه حرملة بن إياس وليس . عن سفيان الثوري، به( 8132)أخرجه علي بن اجلعد يف مسنده 
 ".سنة قبلها، وسنة بعدها: ارة سنتنيصوم يوم عرفة كف: "بني ةاهد وأمت قتادة، واقتصر على قوله
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منصور، عن أبي الخليل، عن حرملة بن إياس، عن مولى ألبي قتادة، عن أبي : الوجه الخامس 
 .قتادة أو عن أبي قتادة

كما  فضيل بن عياض، وأبو حفص األبار، وأبو عوانة، وعبيدة بن محيدرواه زائدة عنه وتابعه 
 .خرجهذكره الدارقطين وم أقف علي من أ

زائدة، عن  عن حسني بن علي اجلعفي طريق عن( 0184)أخرجه النسائي يف السنن الكربي 
واختلط يف اسم الراوي وذكر . بن حرملة السدوسي، عن أمت قتادة منصور، عن أمت اخلليل، عن إياس

 .إياس بن حرملة بدل حرملة بن إياس، ليس فيه شأ يف آخر السند

معاوية، عن الثوري، عن منصور، عن أمت اخلليل، عن ( 0180)أخرجه النسائي يف الكربي و 
وليس . عن حرملة بن إياس، عن موىل ألمت قتادة، عن أمت قتادة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم دوه

 .فيه الشأ

 داود أمتعن طريق ( 1414)والبيهقي يف الكربي ( 0180)أخرجه النسائي يف الكربي 
ة عن أمت منصور، عن أمت اخلليل، عن حرملة، عن موىل ألمت قتادحدثنا سفيان، عن : ، قالاحلفري
 .وليس فيه شأ أيضا قتادة

 

منصور، عن أبي الخليل، أو عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن حرملة بن إياس، : الوجه السادس 
 .مولى ألبي قتادة، عن أبي قتادة عن أبي قتادة، أو عن

يف  (032:  4/11)يف التاريخ الكبري بعاري وذكره ال (1410)أخرجه البيهقي يف الكربي 
جرير عن منصور عن أمت اخلليل البصري عن حرملة بن إياس الشيباين من طريق  ترمجة حرملة ابن إياس،

وفيه  ، فذكر احلديثعن أمت قتادة أو عن موىل أمت قتادة عن أمت قتادة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .الشأ

 ، عن ةاهد،عن الثوري، عن منصورعن طريق قبيصة ( 120)لل وأخرجه ابن أمت حا  يف الع
يف  صلى اهلل عليه وسلم دة، عن أمت قتادة، عن النيب، عن موىل أمت قتاعن حرملة بن إياس أمت اخلليل

 .وم يذكر فيه الشأ .أنه كفارة سنة : صوم يوم عاشوراء
 

 .و حرملة بن إياس، عن أبي قتادةمنصور، عن أبي الخليل، عن إياس بن حرملة، أ:  الوجه السابع
 .كما ذكره الدارقطين وم أقف علي من أخرجه،  اجلراح بن مليحرواه عنه 
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 : اختلف عن أصحاب منصور علي أوجه :  دراسة االختالف

 .منصور، عن حرملة بن إياس، عن أبي قتادة :الوجه األول 
لم الناس يف حديث منصور بن ، وهو أعحافي إال أنه دلس نادرا سفيان الثوري وهو ثقة رواه

 8.، تقدماملعتمر

وأصل احلديث هو ما  0"سقط من إسناده ةاهد"قال شعيب األرنؤوط ةاهد كما  سقط منه:  قلت
مث اختلف أصحاب . حييي بن سعيد عن الثوري وفيه ةاهد كما سيأيتروي عن طريق عبد الرزاق و 
 : الثوري عنه علي دو ستة أوجه 

ثقة حافي مصنف شهري عمي ) وعبد الرزاق 4(ثقة متقن حافي إمام قدوة)يي مرة رواه عنه حيف ( أ)
 .عن منصور، عن ةاهد عن حرملة بن إياس، عن أمت قتادة 3(يف آخر عمره فتغري

عن منصور، عن ةاهد، عن أمت اخلليل، عن  5(ثقة حافي فاضل)ومرة رواه عنه حييي بن آدم  ( ب)
 أمت قتادة

عن منصور، عن ةاهد، عن حرملة بن إياس أمت  1(ا خالفصدوق رمب)ومرة رواه عنه قبيصة  ( ت)
 .اخلليل، عن موىل أمت قتادة، عن أمت قتادة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

وحممد  1(ثقة ثبت فقيه عام جواد ةاهد ، مجعت فيه خصال اخلري)ومرة رواه عنه ابن املبارك  ( ث)
هو مقدم فيه مع حديث سفيان، و يقال أخطأ ىف شىء من  ثقة فاضل ،)بن يوسف الفريامت 

عن منصور، عن أمت اخلليل، عن حرملة بن إياس، عن أمت  1(ذلأ عندهم على عبد الرزاق
 قتادة،

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.41/018)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 0
 (.1551:  588) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.3213:  453) املرجع السابق. 3
 (.1381:  511) املرجع السابق. 5
 (.5584:  354) املرجع السابق. 1
 (4512:  402) املرجع السابق. 1
 (.1385:  585) املرجع السابق. 1
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 .عن منصور، عن ةاهد، عن أمت قتادة 8(ثقة ثبت رمي بالتشيع)ومرة رواه عنه علي بن اجلعد  ( ج)
عن منصور، عن أمت  4(عابدثقة )وأبو داود احلفري  0(صدوق له أوهام)ومرة رواه عنه معاوية  ( ح)

 .أمت اخلليل، عن حرملة بن إياس، عن موىل ألمت قتادة، عن أمت قتادة

نري يف دراسة هذه األوجه أن احلديث رواه مجع من أصحاب :  وجه الراجح عن سفيا  الروريال
عبد الرزاق وحييي بن سعيد )الثوري عنه من خمتلف األوجه، وخالف بعضهم بعضا يف اإلسناد وكلهم 

من ( لقطان وحييي بن آدم وقبيصة وابن املبارك والفريامت وعلي بن اجلعد ومعاوية وأبو داود احلفريا
هو صدوق له أوهام ولكنهما إال قبيصة وهو صدوق رمبا خالف ومعاوية و  اتدرجالالثقات مع خمتلف 

! نه ثقة حافي؟د مع أفهل وقع الوهم علي الثوري بنفسه؟ وكيف يعقل أنه قد وهم إيل هذا احل. توبعا
يصعب اجلمع أو  يف حني فلم يرجح لدي أيتهن أثبت وأصح عن الثوري الختالف الروايات عنه

م و  اجلمع متعذراحلكم عليه ألن  فال وجه إال التوقف عن !!ثقاتمن ال ة كلهمرواالو  بينهن رجيحال
 .اجد مرجح فيها وال أقوال العلماء يف حد حبثي

   
 .عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة منصور،: الوجه الراني 
 :ه عن منصور روا

 :وتابعه :  سفيا  الروري (1)
 3.هو صدوق خيطئ، تقدم : شريك بن عبد اهلل (2)

هذا السند معلول ألن ةاهد م يثبت روايته عن أمت اخلليل وأبو اخلليل أيضا م يسمع من أمت :  قلت
اهد أكرب من أمت اخلليل، وأبو اخلليل، م يسمع من أمت ة": يف سننه وقال  أبو داودقتادة كما صرح به 

 .فاحلديث من هذا الوجه شاذ غري حمفوا 5."قتادة
 

الخليل، عن حرملة بن إياس الشيباني، عن أبي قتادة، أو مولى  يأب عن رمنصو : الوجه الرالث 
 .ألبي قتادة، عن أبي قتادة

                                                 

 (.3181:  481) املرجع السابق. 8
 (.1118:  541) املرجع السابق. 0
 (.3823:  384) املرجع السابق. 4
 (.33)انظر يف احلديث . 3
 (.8214:  8/013) أمت داود ت حممد حمي الدينسنن . 5
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 : عن منصور  رواه

 : وتابعه :  سفيا  الروري (1)
 8.وهو صدوق، تقدم : ء بن عمرورقا (2)

هذا الوجه فيه اضطراب فمرة رواه ابن املبارك عن الثوري وفيه شأ هل حرملة روي عن أمت :  قلت
ومرة رواه حممد بن يوسف الفريامت عن الثوري وفيه م يشأ بل رواه عن حرملة . قتادة أم مويل أمت قتادة

رمبا ميكن الرجيح ما روي عن . يشأ فيه أيضا المث ورد احلديث عن ورقاء و ! شرةعن أمت قتادة مبا
ولكن ابن املبارك هو ثقة ثبت فقيه . الثوري بدون الشأ من رواية الفريامت عنه ألنه متابع، تابعه ورقاء

فهذا الوجه . فيبقي االضطراب يف اإلسناد حيث تعذر اجلمع بينهما! وأثبت من الفريامت وورقاء بكثري
 .مضطرب مرجوح

 

 .منصور، عن مجاهد، عن أبي قتادة: رابع الوجه ال
 .سفيان الثوري من رواية علي بن اجلعد عنه رواه

 .ة بن إياس بني ةاهد وأمت قتادةه حرملمن هذا الوجه فيه انقطاع، ألنه سقط:  قلت
 

منصور، عن أبي الخليل، عن حرملة بن إياس، عن مولى ألبي قتادة، عن أبي : الوجه الخامس 
 .بي قتادةقتادة أو عن أ
 : عن منصور  رواه

 وتابعه  تقدم ذكره:  سفيا  الروري (8)
  0، تقدمثقة ثبتهو  :  زائدة بن قدامة (0)
  4.تقدم ،ثقة عابد إمامهو :  فضيل بن عياض (4)
  3.تقدم ،صدوق وكان حيفي وقد عميهو  : أبو حفص األبار (3)
  5.تقدم ،ثقة ثبتهو :  أبو عوانة (5)

                                                 

 (.0)انظر يف احلديث . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
 (.30)حلديث انظر يف ا. 4
 (.33)انظر يف احلديث . 3
 (.3841:  385) تقريب التهذيب البن حجر. 5
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يد بن صهيب الكوىف، أبو عبد الرمحن، املعروف عبيدة بن محهو :  عبيدة بن حميد      (1)
، من الطبقة الثامنة أي من (هـ882 -هـ828أو  821)باحلذاء، التيمى، وقيل الليثى، وقيل الضىب 

: وهو خمتلف يف توثيقه، قال حممد بن سعد  8.الوسطي من أتباع التابعني، روي له اجلماعة إال مسلم
 4صا  احلديث :وقال أمحد بن حنبل  0عربية و قراءة للقرآنكان ثقة صا  احلديث ، صاحب دو و 

  3.ليس به بأس :وقال مرة أخري 

 1.م يكن به بأس: وقال يف موضع آخر  5.ثقة: وقال حييي بن معني 
أيت ما ر : قال ىف موضع آخر و  ضعفهما رويت عنه شيئا و ، و أحاديثه صحاح: وقال علي بن املديين 

  1.ال أصح رجاالاء و أصح حديثا من عبيدة احلذ
يقول ، كان أمحد بن حنبل ليس بالقول ىف احلديث، هو من أهل الصدق:  الساجى وقال زكريا بن حي 

  1.يس جتده عنده وأثىن عليه، ورفع من أمره جداأما التصحيف فلعبيدة بن محيد قليل السقط، و : 
 88.ابن حبان يف الثقاتذكره  82.ال بأس به: وقال العجلى  8.ليس به بأس: قال النسائى و 
 84.كان من احلفاا" : العلل"وقال ىف  80.ثقة: قال الدارقطىن و 

 8.، رمبا أخطأدوي صدوق:  قال ابن حجر

                                                 

هتذيب الكمال ، (8111:  1/11)التاريخ الكبري للبعاري ، (4318:  1/041) الطبقات الكربي البن سعد. 8
، (011:  8/001)، تذكرة احلفاا (840:  1/521)سري أعالم النبالء للذهيب ، (4150:  88/051)للميزي  

 (.3321:  418) تقريب التهذيب البن حجر، (812:  1/18)هتذيب التهذيب البن حجر 
 (.4318:  1/041) الطبقات الكربي البن سعد. 0
 (.318:  1/80) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.4150:  88/051)هتذيب الكمال للميزي   3
 (.4150:  88/051)هتذيب الكمال للميزي  . 5
 (.530:  855)رواية الدارمي  –خ ابن معني تاري. 1
 (.4150:  88/051)هتذيب الكمال للميزي  . 1
 (.4150:  88/051)هتذيب الكمال للميزي  . 1
 (.4150:  88/051)هتذيب الكمال للميزي  . 8
 (.8883:  0/804) للعجلي الثقات. 82
 (.8318:  1/810) المب حبان الثقات. 88
 (812:  1/18)هتذيب التهذيب البن حجر . 80
 (.3/888)علل الدارقطين . 84
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هذا السند أيضا مضطرب، ألنه رواه الثوري من رواية معاوية وأمت داود احلفري عنه وم يذكر فيه : قلت 
وأبو عوانة، وعبيدة  حفص األباروأبو ل بن عياض الشأ ويف اجلانب اآلخر رواه زائدة بن قدامة وفضي

 حسني بن علي اجلعفيومرة أخري رواه زائدة من رواية . وم يضبطوا السند ووقعوا يف الشأ بن محيد
فيصعب الرجيح بني هذه . عنه فأخطأ يف ضبط الراوي واختلط وم يذكر فيه الشأ 0(ثقة عابد)

 . جند فيه املرجحالروايات ألن الرواة كلهم من الثقات وم
   

منصور، عن أبي الخليل، أو عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن حرملة بن إياس، : الوجه السادس 
 .مولى ألبي قتادة، عن أبي قتادة عن أبي قتادة، أو عن

 :عن منصور  رواه

 : وتابعه :  سفيا  الروري (8)
 4.وهو ثقة، تقدم : جرير بن عبد الحميد (0)

مث تابعه  ."شأ فيه من جريرالو : "صرح به الدراقطين د جرير وم يضبطه كما وهم يف هذا اإلسنا:  قلت
وقد وهم فيه كما . ، كما تقدم آنفاصدوق رمبا خالفسفيان الثوري من رواية قبيصة عنه وقبيصة هذا 

عن سفيان، عن منصور، عن حرملة، عن أمت اخلليل، : قال قبيصة: "نص البعاري يف التاريخ الكبري 
عن سفيان، عن ليث، عن عطاء، عن أمت اخلليل، عن :  وقال قبيصة .وهذا وهم .ألمت قتادةعن موىل 
منصور عن أمت : هذا خطأمل إمنا هو": وقد ذكره ابن أمت حا  يف العلل ونقل عن أمت حا   3."أمت قتادة

 .فاحلديث غري حمفوا هبذا اإلسناد أيضا  5."اخلليل عن حرملة بن إياس
 

 .منصور، عن أبي الخليل، عن إياس بن حرملة، أو حرملة بن إياس، عن أبي قتادة:  الوجه السابع
 1.صدوق يهماجلراح بن مليح وهو والد وكيع،  رواه

                                                                                                                                           

 (.3321:  418) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.8445:  811) املرجع السابق. 0
 (.41)انظر يف احلديث . 4
 (.4/11)التاريخ الكبري للبعاري . 3
 (.4/11)علل احلديث البن أمت حا  . 5
 (.821:   841) تقريب التهذيب البن حجر. 1
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إياس بن حرملة أو د وشأ يف اسم الراوي وشأ هل هو اسنم يضبط اجلراح بن مليح هذا اإل:  قلت
 . بهفال يعتد . يهم، وم يتابعمث أنه صدوق . حرملة بن إياس

 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
احلديث من األوجه السبعة املذكروة آنفا عن منصور كلها مروية عن الثقات إال أهنم ومهوا فيه 

فوصل األمر إيل أنه م يتيسر لنا أن ددد . فأحيانا ومهوا يف ضبط اسم الراوي وأحيانا يف ضبط اإلسناد
هو : "وم يرجح اإلمام الدارقطين أيضا بل حكم باضطراب اإلسناد ونص . الوجه األشبه بالصواب منها

 ".  مضطرب، ال أحكم فيه بشيء
 

 : الحكم علي الحديث 
 8حديث منصور هذا ضعيف اإلسناد لالضطراب يف الروايات عنه وجهالة حرملة بن إياس

( 8810-881/881)حلديث أمت قتادة من سياق آخر عند مسلم  لغريه يل الصحيحإولكنه يرتقي 
حديث صحيح وهذا إسناد : قال شعيب األرنؤوط وغريهم، كما  0ولشواهده املتوفرة أخرجها الشيعان

إياس : حرملة بن إياس الشيباين، ويقال: ضعيف الضطرابه واالختالف فيه وجلهالة أمت حرملة، ويقال
 4.بن حرملة

  

                                                 

حرملة ابن إياس ويقال إياس ابن حرملة ويقال أبو حرملة واألول أشهر مقبول من : ر يف التقريب قال ابن حج. 8
أبو حرملة الشيباين امسه إياس ابن حرملة وقيل حرملة ابن إياس ةهول من : ومرة أخري ( 8818:  855)   الرابعة
مييزان االعتدال للذهيب )ناده، وم يصح إسناده اختلفوا يف إس: وذكره البعاري يف كتاب الضعفاء، فقال(. 140)الثالثة 
8/310  :8110.) 
، 8805 -885)عن عائشة وابن عباس ومسلم يف صحيحه ( 3141و  3523)أخرجه البعاري يف صحيحه . 0

 .عن عائشة وعبد اهلل بن عمر(  881-8801
 (.41/085)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 4
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  مسعود عقبة بن عمرو األنصاريمروياته من مسند أبي 
واختلف الناس يف آخر يوم من رمضان، : وسئل عن حديث ربعي، عن أمت مسعود:  (53)ديث الح

 .الناس أن يفطروا فشهد أعرابيان أهنما رأيا اهلالل باألمس، فأمر النيب 
 يرويه منصور، عن ربعي، واختلف عنهمل:  الدراقطني فقال

يد، وغريهم، عن منصور، عن ربعي، أبو عوانة، والثوري، وشيبان، وعبيدة بن مح: فقال أصحاب منصور
 .عن رجل من أصحاب النيب 

 .أن أعرابيني شهدا مرسال: عن منصور، عن ربعي: وخالفهم شعبة، فقال
عن منصور، عن ربعي، عن أمت مسعود، : وخالفهم ابن عيينة من رواية إسحاق بن إمساعيل، عنه، فقال

 8.عيينة مرسال تفرد بذلأ إسحاق بن إمساعيل، وغريه، يرويه عن ابن
 

  :الوصل واارسال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي  :الوجه األول 
عن وكيع وعبد الرمحن بن مهدي كالمها عن سفيان وأبو ( 04218و 81103)أخرجه أمحد 

عن سفيان ( 1888و 1818و 1811)والبيهقي يف الكربي  عن أمت عوانة (0448)داود يف سننه 
والطربي يف هتذيب اآلثار  لف بن هشام عن أمت عوانةعن خ( 8484)وأمت عوانة ويف الصغري 

عن أمت ( 0020)والدارقطين يف سننه  عن سفيان( 110)طرباين يف الكبري الو  عن سفيان( 8832)
أبو )عن سفيان كالمها ( 1021)وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ت هذا إسناد حسن ثاب: عوانة وقال 

، فذكر أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم منصور، عن ربعي، عن رجل منعن ( عوانة وسفيان الثوري
 .احلديث
: قوله: وقال البيهقي  "وأن يغدوا إىل مصالهم": عند البيهقي يف الصغري  زاد خلف بن هشامو 

م، غريب يف هذه الرواية م أكتبه إال من حديث خلف بن هشام، وهو من وأن يغدوا إىل مصاله
 .عمري بن أنس، عن عمومة له من األنصار الثقات، وهو حمفوا من جهة أمت

وم أقف علي من أخرج عن . أيضا روياه، به وعبيدة بن محيد شيبانوقد ذكر الدارقطين أن 
 .طريقهما

 

                                                 

 (.8253:  1/810)علل الدارقطين . 8
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 .عرابيين شهدا مرسالأ  أ: منصور، عن ربعي :الوجه الراني 
 عن (8838:  0/111)ابن جرير الطربي يف مسند ابن عباس من هتذيب اآلثار أخرجه 
أهنما رأيا اهلالل، فأجاز  أن أعرابيني شهدا عند النيب ": ولفظه . به ،شعبة عنحممد بن جعفر 

 .مبعناه ،جرير عن منصور عنابن محيد  عن( 8848)يف رواه و  ،"شهادهتما
 .ن بن عيينة أيضا كما أفادنا الدارقطين وم أقف علي إسنادهرواه سفيا

 

 .منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود: الوجه الرالث 
عن إسحاق بن إمساعيل ( 1882)وكذا البيهقي يف الكربي ( 114)أخرجه الطرباين يف الكبري 

ام ثالثني، فجاء أصبح الناس صياما لتم" :ولفظه . الطالقاين عن سفيان بن عيينة، عن منصور، به
 "الناس فأفطروا رجالن فشهدا أهنما رأيا اهلالل باألمس، فأمر رسول اهلل 

 .عن إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة، دوه( 0080)وأخرجه الدارقطين يف سننه 
 

 : اختلف عن أصحاب منصور علي ثالثة أوجه :  دراسة االختالف

 .من أصحاب النبي منصور، عن ربعي، عن رجل  :الوجه األول 
 : مجع من أصحاب منصور وهم  رواه

مث هو أعلم الناس حبديث  8.،كما تقدمهو ثقة حافي إال أنه دلس نادرا:  الروريسفيا   (1)
 .منصور بن املعتمر

 0، تقدمثقة ثبت : الوضاح أبو عوانة (2)
 4.، تقدمثقة صاحب كتاب:  بن عبد الرحمن شيبا  (3)
 3.، تقدمخطأصدوق دوي رمبا أ : عبيدة بن حميد (4)

عوانة وشيبان إال عبيدة بن محيد وهو  عن أصحابه الثقات مثل الثوري وأمتهذا الوجه مروي :  قلت
هذا :  الدارقطين يف سننه وقال. فاحلديث من هذا الوجه حمفوا. صدوق رمبا أخطأ، تابع بعضهم بعضا

 . إسناد حسن ثابت
                                                 

 (.8)احلديث  انظر يف. 8
 (.33)انظر يف احلديث . 0
 (.38)انظر يف احلديث . 4
 (52)انظر يف احلديث . 3
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 .مرسالأ  أعرابيين شهدا : منصور، عن ربعي :الوجه الراني 
 :رواه عن منصور 

 8.هو ثقة ثبت، تقدم:  سفيا  بن عيينة (1)
  0.ثقة ثبت، تقدم هو:  شعبة بن الحجاج (2)
 4.ثقة، تقدمهو  : جرير بن عبد الحميد (3)

فاحلديث من هذا الوجه املرسل أيضا . هذا احلديث أيضا مروي عن ثالثة أصحاب منصور:  قلت
 3"هذا مرسل صحيح اإلسناد: "وقال ابن حجر يف املطالب العالية  .حمفوا

 

 .منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود: الوجه الرالث 
  5.رواه سفيان بن عيينة وهو ثقة ثبت، تقدم

إسحاق بن ف. وإبراهيم بن بشار سحاق بن إمساعيلتفرد به سفيان بن عيينة وقد رواه عنه إ: قلت 
هو كما قال ابن  اهيم بن بشار الرماديوإبر  1.ثقة تكلم يف مساعه من جرير وحدههو  الطالقاين إمساعيل

قال النسائي وغريه ليس و  بن عيينةامكثر مغرب عن : وقال الذهيب  1.حافي له أوهامهو : ابن حجر 
إبراهيم بن بشار هو حافي احلديث إال أنه مغرب عن ابن عيينة ولكن احلديث ليس من  1.بالقوي

 .هذا الوجه أيضا حمفوا إن شاء اهلل فاحلديث من. غرابته ألنه متابع، تابعه إسحاق وهو ثقة

 :مث احلديث فيه مقال 

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 .نفس املرجع. 0
 (.41)انظر يف احلديث . 4
 (.881:  1/00)املطالب العالية البن حجر . 3
 (.8)انظر يف احلديث . 5
 (.438:  822) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.855:  11) املرجع السابق. 1
 (.800:  8/028) الكاشف للذهيب. 1
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 احلديث عن ابن عيينة وال عن غريهم يقل أحد يف هذا : "الطرباين قال عن هذا الوجه اإلمام :  أوال
وهذا خطأ ألنه روي عن إبراهيم بن بشار أيضا  8".عن أمت مسعود إال إسحاق بن إمساعيل الطالقاين

 .  فردنه، فهو متابع إلسحاق فليس هو مبننعند الدارقطين يف س

يرويه عن ابن عيينة  وغريه رد بذلأ إسحاق بن إمساعيلتف: "أخطأ الدارقطين أيضا كذلأ بقوله :  ثانيا
وقد ! من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان( 0080)إذ أن الدارقطين بنفسه أخرجه يف سننه ". مرسال

فقول الدارقطين  0."ذلأ رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينةوك: "أشار إليه البيهقي أيضا وقال 
 . هذا غري صحيح كما هو الواضح

. إيل غرابة هذا الوجه وليس كذلأ" يرويه عن ابن عيينة مرسال وغريه"فلعل الدارقطين أشار بنصه 
بعد ذكر قول قال اهليثمي و  أشاروإليه . فاحلديث قد يكون حمفوظا من كال الوجهني عنه مرفوعا ومرسال

  .4(إسحاق بن إمساعيل الطالقاينأي ) "وهو ثقةقلت ": الطرباين 
 

 :ة والوجه الراجح عن منصور خالصة الدراس
احلديث حمفوا من كل هذه األوجه الثالثة عن منصور ألن هذه الطرق كلها مروية عن 

 . نرجيح بينهأصحاب منصور الثقات وليس فيه شيئ يدل علي أوهامهم فيها، فال داعي لل

منصور، عن ربعي، عن أمت )مث أن الطرباين والدارقطين قد أشار إيل غرابة الوجه الثالث 
 .ألن له متابعة وبه زال الشأ عنه وثبت أنه ليس بغريب، واهلل أعلم. ، وليس كذلأ(مسعود

 

    : الحكم علي الحديث
كما صرح به شعيب   احلديث صحيح من أوجهه الثالثة كلها والرواة كلهم من الثقات

  عقبة بن عمرووربعي بن حراش م يذكر يف الوجه األول اسم الصحامت وهو رمبا أبو مسعود  3.األرنؤوط
وجهالة الصحامت ال . وقد يكون غريه أيضا، بل هو صحامت ال شأ. كما وضحه الوجه الثالث  عمرو

. ال تعارض فيهف. لثاين مرسل صحيحوالوجه ا. يضر كما هو معروف، ألن الصحابة كلهم عدول

                                                 

 (.81/041)املعجم الكبري للطبرياين . 8
 (.3/881)السنن الكربي للبيهقي . 0
 (.3183:  4/831)ةمع اليزوائد  . 4
 (.04218)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 3



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

349 

 

( 02531)أخرجه أمحد يف مسنده وللحديث شاهد صحيح من حديث عمومة أمت عمري بن أنس، 
يف  وابن ماجه( 41814، 8318، 118) يف مصنفه وابن أمت شيبة (1448) يف مصنفه وعبد الرزاق

آخر فجاء ركب من  ،ي علينا هالل شوال فأصبحنا صياماأغم: "ولفظه عند ابن ماجه ( 8154) سننه
أن يفطروا وأن خيرجوا إىل عيدهم  أهنم رأوا اهلالل باألمس فأمر النيب  النهار فشهدوا عند النيب 

 8.صحيح: وقال األلباين  ".من الغد

                                                 

 (.3/854)صحيح وضعيف ابن ماجه . 8
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 ذر جندب بن جنادة مروياته من مسند أبي  
خواتيم سورة :  قال النيب : وسئل عن حديث خرشة بن احلر، عن أمت ذر، قال( : 54)الحديث 

 .لبقرة من كنيز من حتت العرش، م يعطهن نيب قبلا
 يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال

 .فرواه شيبان، عن منصور، عن ربعي، عن خرشة بن احلر، واملعرور، عن أمت ذر
عـن منصـور، عـن ربعـي، فرفعـه : عن منصور، عن ربعي، عن أمت ذر، وقال فضيل بـن عيـاض: وقال جرير

 8.أمت ذر، وربعي م يسمع من أمت ذر شيئا، والقول قول شيبان إىل
 

  .الزيادة والنقصا  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .، عن أبي ذربن سويد منصور، عن ربعي، عن خرشة بن الحر، والمعرور :الوجه األول 
طريق حسني بن حممد وحجاج بن  عن (08513و 08435)أخرجه أمحد يف مسنده 

، عن ربعي، عن خرشة بن احلر، عن املعرور بن سويد، عن أمت ذر ،شيبان عن منصور حممد،كالمها عن
 ".البقرة من بيت كنيز من حتت العرش، وم يعطهن نيب قبلي أعطيت خواتيم سورة": ولفظه  .فذكره

فاألول . جه أمحد وهذا خطأ، رمبا أخطأ فيه النساخخرشة بن احلر م يروه عن املعرور كما أخر :  قلت
 (لطبعة امليمنيةا)-م)كذا يف النسعة : "شعيب األرنؤوط قال . باعتبار العطف بني خرشة واملعرور
ربعي عن خرشة بن احلر أو املعرور بن سويد، ويؤيد ( : 1/815)واألصول اخلطية، ويف أطراف املسند 

من طريق شيبان، عن منصور عن ربعي عن خرشة  حلديث يف العللأورد اهذا الثاين أن الدارقطين 
 0".وم جند رواية خلرشة عن املعرور، واهلل أعلم:  قلنا. واملعرور

 

 .منصور، عن ربعي، عن أبي ذر: الوجه الراني 
عن ( 8-5133" )إحتاف اخلرية"يف  ذكره البوصريي كما  يف مسنده أخرجه أمحد بن منيع

 .فأسقط الواسطة بني ربعي وأمت ذر. ربعي، عن أمت ذرجرير، عن منصور، عن 

                                                 

 (.8828:  1/048)علل الدارقطين . 8
 (.08435:  45/013)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 0
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عن جرير، عن منصور، عن ربعي بن  (08434)يف مسنده  أخرجه أمحديف نفس السياق و 
 .وم يسمه الواسطة بني ربعي وأمت ذر ، فذكرحراش، عمن، حدثه عن أمت ذر

 .رجهوقد رواه فضيل بن عياض أيضا، به فيما ذكر الدارقطين وم أقف علي من أخ
 

 .عن أبي ذر ن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيا منصور، ع: الوجه الرابع 
عن ربعي بن حراش عن زيد بن  به ،عن منصور زهريعن ( 08435)أخرجه أمحد يف مسنده 

 .وفيه شأ الراوي هل هو زيد بن ظبيان أم رجل آخر. أو عن رجل عن أمت ذر ظبيان

ن ، واب( 0810) ، والبيهقي يف الشعب(8408:  4/481) خرجه البعاري يف التاريخ الكبريأ
من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي بن حراش، ( 8/512) مردويه كما يف تفسري ابن كثري

 .عن أمت ذر -بدون شأ-عن زيد بن ظبيان 
 

 : اختلف عن أصحاب منصور علي أربعة أوجه :  دراسة االختالف

 .، عن أبي ذربن سويد خرشة بن الحر، والمعرورمنصور، عن ربعي، عن  :الوجه األول 
 8.، تقدمثقة صاحب كتابشيبان بن عبد الرمحن وهو  رواه

فتفرده حمتمل يف هذه املرحلة ويؤيده من رواه عنه ومها . شيبان بن عبد الرمحن تفرد به إال أنه ثقة:  قلت
ثقة ثبت لكنه هو املصيصي و  وحجاج بن حممد 0ثقة حافي مصنفحسني بن حممد القباين وهو 

 كالمها من الثقات وهذا يدل علي أن احلديث له أصل  4.اختلط يف آخر عمره ملا قدم بغداد قبل موته
 ".والقول قول شيبان: "وصوبه الدارقطين بنصه . فهو حمفوا عن منصور إن شاء اهلل. ثابت

 

 .منصور، عن ربعي، عن أبي ذر: الوجه الراني 
 : عن منصور  رواه

                                                 

 (.38)انظر يف احلديث . 8
 (.8431:  811) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.8845:  854) املرجع السابق. 4
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  8.هو ثقة، تقدم : بد الحميدجرير بن ع (1)

ومرة رواه  .فأسقط الواسطة بني ربعي وأمت ذريف سنده اضطراب، فمرة رواه عنه أمحد بن منيع :  قلت
. فلعل جرير وهم فيه وم يضبط إسناده .وم يسمه الواسطة بني ربعي وأمت ذر عنه أمحد بن حنبل فذكر

فهذا ". أمت ذر شيئا وربعي م يسمع من: "الدارقطين ، كما ذكره م يسمع من أمت ذر اربعيوالواقع أن 
 .اإلسناد ناقص ومضطرب، فال حيتج به

  0.، تقدمثقة عابد إمامهو :  فضيل بن عياض (2)

 م يسمع من أمت ذر شيئا ربعيبني ربعي وأمت ذر ألن  اسقط راويأيف إسناد فضيل أيضا :  قلت
 . ممن دونهفاحلديث معلول بوهم الراوي إما من قبل فضيل وإما 

 جرير هو ثقة ولكنه وهم فيه ووقع االضطراب يف إسناده وم يضبط وكذا يف إسناد فضيل:  الحاصل
 .فاحلديث من هذا الوجه معلول بوهم الراوي وعدم ضبط اإلسناد

 

 .منصور، عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيا ، أو عن رجل، عن أبي ذر: الوجه الرابع 
 : رواه عن منصور 

اس يف حديث منصور بن ، مث هو أعلم النهو ثقة حافي إال أنه دلس نادراو  : الروريسفيا   (1)
 4.تقدم املعتمر،

 3.، تقدمثقة ثبت إال أن مساعه عن أىب إسحاق بأخرةوهو  : زهير بن معاوية (2)

فاحلديث من هذا . الرواة كلهم من الثقات ومن أثبت الناس يف منصور وتابع بعضهم بعضا:  قلت
وقد شأ زهري يف ضبط اإلسناد عند أمحد يف املسند ولكن سفيان الثوري رواه . حمفواالوجه أيضا 

 .بدون الشأ فيه وهو أعلم الناس يف حديث منصور وبه زال الشأ عن رواية زهري

                                                 

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 (.30)انظر يف احلديث . 0
 (.8)احلديث انظر يف . 4
 (.48)انظر يف احلديث . 3
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والثوري أحفي من كل من رواه عن منصور وتؤيد روايته رواية زهري " :وقال مقبل بن هادي الوادعي 
فيها تردد وزيد بن ظبيان الذي يرجع احلديث إليه ما رول عنه إال ربعي وم يوثقه وهو ابن معاوية اليت 

 8."فهو ةهول العني فعلم أن احلديث ضعيف واهلل أعلم" هتذيب التهذيب"معترب كما يف 
 

 : خالصة الكالم والوجه الراجح عن منصور 
، عن أمت بن سويد رورمنصور، عن ربعي، عن خرشة بن احلر، واملع)احلديث من الوجه األول 

منصور، عن ربعي بن )وكذا الوجه الرابع . هو الوجه الراجح عن منصور وبه قال الدارقطين أيضا (ذر
 . أيضا حمفوا عن منصور (حراش عن زيد بن ظبيان، عن أمت ذر

وإما الوجه الثاين عن جرير فيه اضطراب ووهم والوجه الثالث عن فضيل أيضا فيه وهم، فهما 
  .مرجوحان

 

 : الحكم علي الحديث 
والوجه . احلديث من وجهه األول الراجح هو صحيح اإلسناد كما حكم به شعيب األرنؤوط

تابعه خرشة ولكنه صحيح لغريه، فقد  0.من الثانية مقبول زيد بن ظبيانالرابع ضعيف اإلسناد ألن 
من حديث عقبة بن عامر واحلديث له شواهد . وبه ينجرب كما تقدم يف دراسة الوجه األول  واملعرور

( 8181)وحذيفة بن اليمان عند ابن حبان يف صحيحه  (81403)اجلهين عند أمحد يف مسنده 
 .مرفوعا بسند صحيح

 

                                                 

 (.828:  8/828)اديث معلة ظاهرها الصحة للوادعي أح. 8
 (.0830:  003) تقريب التهذيب البن حجر .0
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ثالثة حيبهم اهلل، : وسئل عن حديث زيد بن ظبيان، عن أمت ذر، قال رسول اهلل ( : 55)الحديث 
 .احلديث... يبغضهم اهلل وثالثة 
 رويه منصور، واختلف عنهملي:  الدارقطني فقال

 .فرواه شعبة، وشيبان، وغريمها، عن منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيان، عن أمت ذر
عن الثوري غري أن يف حديث شيبان، عن زيد بن ظبيان، أو غريه، : وكذلأ قال األشجعي، وأبو عامر

 .عن أمت ذر
 .عن أمت ذرعن الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن رجل م يسمه، : وقال مؤمل

ورواه األعمش، عن منصور، عن ربعي، عن عبد اهلل بن مسعود، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال 
 8.ذلأ، وأبو بكر بن عياش، عن األعمش، ووهم، والصواب حديث زيد بن ظبيان

 

  :إبدال الراوي بغيره  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :يجها وتخر  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيا ، عن أبي ذر :الوجه األول 
 (. 34)شعبة وجرير وشيبان بن عبد الرمحن و رجيه سبق يف احلديث  رواه

 

 .منصور، عن ربعي، عن أبي ذر: الوجه الراني 
وموسي بن مسعود أمت  حممد بن يوسفسفيان الثوري من رواية عبد امللأ بن عمرو و  رواه

 (.34)وسبق  رجيه يف احلديث . ة عنهحذيف

 .األشجعي وأبا عامر أيضا رواه عنه به وم أقف علي من أخرجهوذكر الدارقطين أن 
 

 .منصور، عن ربعي، عن رجل لم يسمه، عن أبي ذر: الوجه الرالث 
 (.34)سفيان عن رواية مؤمل عنه وسبق  رجيه يف احلديث  رواه

 

 .، عن عبد اهلل بن مسعود، عن النبي منصور، عن ربعي: الوجه الرابع 
 (.34)وسبق  رجيه يف احلديث عنه  أمت بكر بن عياشمن رواية  األعمشرواه 

 

                                                 

 (.  38: رقم احلديث )تقدم ذكره يف مسند عبد اهلل بن مسعود أيضا (. 8824:  1/038)علل الدارقطين . 8
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  علي أربعة أوجهاختلف أصحاب عمرو عنه :  دراسة االختالف

 .منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيا ، عن أبي ذر :الوجه األول 
 : ثالثة من أصحاب منصور وهم رواه

  0.تقدم كما  وهو ثقة بإمجاع احملدثني:  ن الحجاجشعبة ب (1)
  0.هو أيضا ثقة، كما تقدم : جرير بن عبد الحميد (2)
 4.، كما تقدمثقة صاحب كتاب:  شيبا  بن عبد الرحمن (3)

فال شأ أنه هو الوجه الراجح عن . الرواة كلهم من أثبت أصحاب منصور وتابع بعضهم بعضا:  قلت
 ".والصواب حديث زيد بن ظبيان : "قال به نص الدارقطين أيضا و . منصور

 

 .منصور، عن ربعي، عن أبي ذر: الوجه الراني 
مث هو أعلم الناس حبديث منصور بن  3.هو ثقة حافي إال أنه دلس نادرا:  سفيان الثوري رواه
 :مث اختلف عنه  .املعتمر
، يقال أخطأ ضلثقة فا)وحممد بن يوسف الفريامت  5(ثقة)رواه عنه عبد امللأ بن عمرو فمرة  ( أ)

 1(صدوق سيء احلفي وكان يصحف)وموسي بن مسعود أمت حذيفة  1(ىف شىء من حديث سفيان
العقدل وأبا عامر  1(ثقة مأمون، أثبت الناس كتابا ىف الثورل)األشجعي  عبيد اهلل بن عبيد الرمحن

 . عن منصور، عن ربعي، عن أمت ذر، فذكره 8(ثقة)
 . ، فذكر احلديثمنصور، عن ربعي، عن رجل، عن أمت ذرعن بن إمساعيل  مؤملومرة رواه عنه  ( ب)

                                                 

 (.8)احلديث انظر يف . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
 (.38)انظر يف احلديث . 4
 (.8)احلديث نظر يف ا. 3
 (.3888:   413) تقريب التهذيب البن حجر. 5
 (.1385:  585) املرجع السابق. 1
 (.1282:  553) املرجع السابق. 1
 (3481:  414) املرجع السابق. 1
 (3888:  413) املرجع السابق. 8
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الوجه األول رواه  سة، ثالثة منهم ثقة ويف اآلخرين جرح يسري إال أهنما :  القول الراجح عن سفيا 
وإن كان حمفوظا عن  .لوجه عن الثوري حمفوا ال شأفاحلديث من هذا ا. تابع بعضهم بعضاتوبعا، 

. ر يف سنده وأسقط زيد بن ظبيان كما ورد يف الطرق األخري هلذا احلديثالثوري إال أن الثوري اختص
فاحلديث . فقد خالف مجهور أصحاب منصور به كما سيأيت. وربعي بن حراش م يسمع عن أمت ذر

رواه سفيان الثورل، عن " :ونقل امليزي يف التهذيب هذا احلديث مث قال . هبذا اإلسناد شاذ مرجوح
 8.بن ظبيان ، فنقص منه زيدمنصور

فال يعتد بروايته، فهو منكر ملعالفته . وليس متابع 0.صدوق سيء احلفيوهو مؤمل والوجه الثاين رواه 
 .للثقات

 

 .منصور، عن ربعي، عن رجل لم يسمه، عن أبي ذر: الوجه الرالث 
 .ولكنه م يثبت عنه، كما تقدم يف دراسة الوجه الثاينسفيان الثوري عن رواية مؤمل عنه  رواه

 

 منصور، عن ربعي، عن عبد اهلل بن مسعود، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم: الوجه الرابع 
  4.هو ثقة مدلس، تقدمو  األعمشرواه 

الراوي الذي رواه عنه هو أبو بكر بن مث أن . وم يتابعه أحداألعمش بالعنعنة قد دلس هنا :  قلت
حممد بن عبد اهلل بن منري وضعفه  3.به صحيحثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء حفظه وكتاعياش وهو 

م يكن  :وقال البيزار  5.هو ضعيف ىف األعمش وغريه: ؟ قال عمشخاصة عندما سئل عن حاله ىف األ
  1.قد حدث عنه أهل العلم و أحتملوا حديثهيكن باحلافي، و 

ود كما مت ذر ليس حديث ابن مسعهذا احلديث، ألن احلديث أصال حديث أفيتضح منه أنه أخطأ يف 
هذا حديث غريب من هذا الوجه وهو غري حمفوا والصحيح ما رول شعبة " :أعله الرمذي ونصه 

                                                 

 (.82/10)هتذيب الكمال للميزي  . 8
 (.1208:  555) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.38)انظر يف احلديث  .4
 (.1815:  103) تقريب التهذيب البن حجر. 3
 (.1050:  44/808)هتذيب الكمال للميزي  . 5
 (.84:  8/11)مسند البيزار . 1
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وأبو بكر بن عياش   وغريه عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أمت ذر عن النيب 
 8".كثري الغلط

هم وليس هذا من حديث ووقع فيه و "أيضا ( 181)وكما مر قوله يف السؤال  "وهم" :قال الدارقطين و 
 ".ابن مسعود، وإمنا هو من حديث أمت ذر

 .فهذا الوجه غري حمفوا وال يعتد به للتدليس والوهم
 

 : والوجه الراجح عن منصور خالصة الدراسة
هو الوجه الراجح عن  (مرفوعا منصور، عن ربعي، عن زيد بن ظبيان، عن أمت ذر)الوجه األول 

وبه قال الرمذي . من أثبت أصحاب منصور يشد بعضهم بعضا منصور ملا أنه مروي عن ثالثة
 .والدارقطين

وأما الوجه الثاين والثالث مروي عن أثبت أصحاب منصور هو الثوري إال أنه معلول بالوهم 
والوجه الرابع من حديث ابن مسعود غري حمفوا  .فلذا هو مرجوح. والشذوذ وخمالفة الرواة األكثر عددا

  .دليس واالنقطاع يف السندلوهم الراوي والت
 

 : الحكم علي الحديث 
ولكنه مبجموع  0.اإلسناد ألن فيه زيد بن ظبيان وهو مقبول ضعيفاحلديث من وجهه الراجح 

: وقال شعيب األرنؤوط . "هذا حديث صحيح": وقال الرمذي . إن شاء اهلل لغريه الطرق صحيح
ه ربعي بن حراش، وم يوثقه غري ابن حبان، إال أنه حديث صحيح، زيد بن ظبيان وإن تفرد بالرواية عن"

: قال حسني سليم أسد  ."، وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيعني(08432)قد توبع من يف 
مت ذر بسياق آخر ليس فيه وقد صح عن أ" :وقد ضعف األلباين هذا احلديث وقال  4.إسناده جيد

 ،والبعيل املنان ،والفعور املعتال:  الذين يبغضهم اهلل"ثالثة وقال يف ال ،األول والثاين من الثالثة األول
ف واحلديث له أصل ما ثبت من طرق خمتلفة، فهو صحيح يف رأينا إن شاء اهلل، واهلل  3."والبياع احلال 

 .أعلم

                                                 

 (.0511رقم )الرمذي سنن . 8
 (.0830:  003) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.5/813) للهيثمي موارد الظمآن. 4
 (.5/034) ينلأللبا التعليقات احلسان. 3
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من الئمكم من : وسئل عن حديث مورق، عن أمت ذر، قال رسول اهلل ( : 56)الحديث 
 .كلون، واكسوهم ما تلبسون، ومن ال يالئمكم فبيعوه، وال تعذبوا خلق اهللخدمكم، فأطعموهم ما تأ

 يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  الدارقطي فقال
 .فرواه الثوري، وعبيدة بن محيد، وإسرائيل، عن منصور، عن ةاهد، عن مورق، عن أمت ذر

نهما أحدا، وقول الثوري ومن تابعه أصح، ورواه ورقاء، عن منصور، عن ةاهد، عن أمت ذر، وم يذكر بي
 8.ومورق م يسمع من أمت ذر

 
  :الزيادة والنقصا   الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر :الوجه األول 
والبيزار ( 5818)و داود يف سننه عن سفيان وأب( 08585و 08314)يف مسنده  أخرجه أمحد

وكذا  0".وهذا الكالم قد روي عن أمت ذر من غري وجه بألفاا خمتلفة"وقال ( 4804)يف مسنده 
عن سفيان وجرير ( 1022)عن جرير، ويف الشعب ( 85111)ويف الكربي ( 54)البيهقي يف اآلداب 

 .فيان كالمها عن منصور، بهعن س( 581)ومكارم األخالق ( 113)واخلرائطي يف مساوئي األخالق 
ورواه عبيدة بن محيد وإسرائيل بن يونس أيضا عنه، به، فيما ذكره الدارقطين وم أقف علي من 

 .أخرجه
 

 .منصور، عن مجاهد، عن أبي ذر: الوجه الراني 
عن عبد ( 453)( الغيالنيات)أخرجه أبو بكر حممد بن عبد اهلل البيزار يف كتاب الفوائد 

من خدمكم من إمائكم فألبسوهم كما تلبسون، "ولفظه  4ء، به وليس فيه مورقالصمد عن ورقا
 ."وأطعموهم مما تأكلون، ومن ال يالومكم فبيعوه وال تعذبوا خلق اهلل عيز وجل

 

 .اختلف أصحاب منصور علي أوجه: دراسة االختالف 
 .منصور، عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر: الوجه األول 

 :نصور وهم رواه مجع من أصحاب م
                                                 

 (.8802:  1/013)علل الدارقطين . 8
 (.8/451)البيزار اليزخار . 0
سنأ، و (88811) للميزي حتفة األشراف. 4

 
 (.1211)البن حجر  د املعت ل ي بأطراف املسن د احلنبليطراف امل
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اس يف حديث منصور مث هو أعلم الن 8،هو ثقة حافي إال أنه دلس نادراو :  سفيا  الروري (1)
 . تقدم بن املعتمر،

 0.وهو ثقة، تقدم:  جرير بن عبد الحميد (2)
 4.ثقة تكلم فيه بال حجة:  إسرائيل بن يونس (3)
  3.صدوق دوي رمبا أخطأ: عبيدة بن حميد  (4)
من أصحاب منصور ومنهم سفيان الثوري وهو أعلم الناس حبديث هذا الوجه مروي عن أربعة :  قلت
 ". وقول الثوري ومن تابعه أصح"وبه قال الدارقطين . فال شأ أن هذا الوجه حمفوا عن منصور. منصور

 

 .منصور، عن مجاهد، عن أبي ذر: الوجه الراني 
  5.رواه ورقاء بن عمر وهو صدوق، تقدم

فتفرده ال حيتمل هنا ألنه ليس حبافي وال خيلو من اخلطأ وكذا . بهورقاء بن عمر صدوق وتفرد :  قلت
فقد وثقه ابن معني ولكن النسائي والدارقطين قاال . من رواه عنه هو عبد الصمد بن النعمان قد تفرد به

ال نعلم مسع ةاهد : البيزارفضال عن ذلأ أن ةاهد م يسمع من أمت ذر كما قال . 1.ليس بالقوي: 
ديث من هذا الوجه فاحل 1.أنا أشأ يف مساع ةاهد من أمت ذر: أيضا  بن خيزميةاوقال  1.من أمت ذر

 .وبالتايل مرجوح االنقطاعو  معلول بالتفرد
 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه الراجح عن منصور ألنه  (منصور، عن ةاهد، عن مورق، عن أمت ذر)الوجه األول 
 .صور الثقاتمروي عن أصحاب من

 .فال حيتج به ،بالتفرد واالنقطاعوأما الوجه الثاين معلول 
 

                                                 
 (8)احلديث انظر يف . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
 (.30)انظر يف احلديث . 4
 (.52)انظر يف احلديث . 3
 (.0)انظر يف احلديث . 5
 (.5218:  0/108)مييزان االعتدال للذهيب . 1
 (.3211:  8/318)مسند البيزار . 1
 (.0131:  3/001)صحيح ابن خيزمية . 1
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 :الحكم علي الحديث 
، احلديث فيه انقطاع بينما أن 8.صححه األلباين وقد. لغريه احلديث من وجهه الراجح صحيح
عجلي عن مورق ال:  قيل ألمت زرعة : ابن أمت حا كما قال . أعله النقاد باالنقطاع بني مورق وأمت ذر

 ."ومورق م يسمع من أمت ذر" :أيضا  وقال الدارقطين 0.قال م يسمع مورق من أمت ذر شيئاأمت ذر، 
حسن لغريه هبذه السياقة، وهذا اإلسناد رجاله ثقات رجال : "فلذا حسنه شعيب األرنؤوط وقال 

زرعة الرازي  الشيعني إال أنه منقطع، فإن مورقا وهو العجلي م يسمع أبا ذر فيما قاله أبو
، كما 3لكن احلديث جاء من سياق آخر عن أمت ذر، صححه األلباين يف سنن أمت داودو  4".والدارقطين
وابن ( 8114)ومسلم ( 5312)شواهد متوفرة مبعناه كمن حديث أمت هريرة عند البعاري  كما له
ة بن بد اهلل وعبادن عمر وجابر بن عمن حديث ابوكذا ( 4112)عند أمحد يف مسنده مسعود 

 .ن شاء اهلل، واهلل أعلمإيل الصحيح لغريه مبجموع الطرق إ ، فريتقيالصامت وغريهم

                                                 
 (.88531) لأللباين واجلامع الصغري( 148) لأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة. 8
 (.181:  081)املراسيل البن أمت حا  . 0
 (.45/410)محد ت شعيب األرنؤوط مسند أ. 4
 (. 5851)صحيح وضعيف سنن أمت داود . 3
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 .وسئل عن حديث رجل، عن أمت ذر فيما يقال عند اخلروج من اخلالء ( :57)الحديث 
 يرويه منصور بن املعتمر واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال

عن رجل، عن  8قال شعبة، عن منصور عن فيضفرواه الثوري، عن منصور، عن أمت علي، عن أمت ذر و 
 .أمت ذر ووقفاه مجيعا

، عن أمت ذر 0ورواه عبد اهلل بن أمت جعفر الرازي عن شعبة فقال، عن منصور، عن أمت الفيض عن رجل
 .ورفعه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم

 4.والصواب موقوف
 

 .الرفع والوقف الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرعلي  أوجه االختالف

 .موقوفا منصور، عن أبي علي، عن أبي ذر :الوجه األول 
عن ( 410)والطرباين يف الدعاء  عن وكيع (08821و 82)أخرجه ابن أمت شيبة يف مصنفه 

وكيع وأبو نعيم )عن ابن مهدي وحممد بن بشر، كلهم ( 8101)والنسائي يف السنن الكربي  أمت نعيم
رضي اهلل عنه أنه   ، عن أمت ذراألزديعن أمت علي عن سفيان عن منصور ( دي وحممد بن بشروابن مه

 ".احلمد هلل الذي أذهب عين األذل وعافاين": كان إذا خرج من اخلالء قال
 

 .موقوفا عن أبي ذر رجل منصور عن: الوجه الراني 
 حتفة األشرافو  والليلة يف عمل اليوموابن السين ( 8101)يف السنن الكربي أخرجه النسائي 

مسعت رجال يرفع احلديث إىل أمت : عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن منصور، قال 8/80224
 .ذر، قوله

 
 .مرفوعا عن أبي ذر منصور، عن أبي الفيض: الوجه الرالث 

                                                 

 ".فيض"م أجد يف أصل احلديث هذا . 8
فال هل هذا . وم يشر إليه احملقق حمفوا الرمحن وال الديباسي أيضا" عن رجل"م أجد يف أي سند هذا احلديث . 0

عن "حسبما وجدت يف حتفة األشراف بدون ذكر ولكن عملت هنا . خطأ من النساخ أم ماذا حدث يف احلقيقة
 .ألن معترب بأخذه عند االختالف" رجل
 (.8852:  1/088)علل الدارقطين . 4
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حي  عن ( 00)وابن السين يف عمل اليوم والليلة ( 8105)أخرجه النسائي يف السنن الكربي 
كان رسول اهلل : بكري، عن شعبة، عن منصور، عن أمت الفيض، عن أمت ذر رضي اهلل عنه قال بن أمت

 .، فذكر احلديثإذا خرج من اخلالء صلى اهلل عليه وسلم

 8. أبو الفيض هو أبو علي األزدي كما ذكر ابن حجر وهو مقبول من الثالثة:  قلت
 

 :  اختلف أصحاب منصور عليه علي أوجه:  دراسة االختالف

 .موقوفا منصور، عن أبي علي، عن أبي ذر :الوجه األول 
اس يف حديث منصور بن ، مث هو أعلم النهو ثقة حافي إال أنه دلس نادراو سفيان الثوري  رواه

 0.تقدم املعتمر،

هذا الوجه حمفوا عن منصور إن شاء اهلل لكونه مروي عن أثبت أصحابه وهو سفيان الثوري :  قلت
 .وهم شعبة يف هذا احلديث: "كذا رجحه أبو زرعة وقال و " الصواب موقوف"وقال  وصوبه الدارقطين
وكان أكثر . عن منصور، عن أمت علي عبيد بن علي، عن أمت ذرمل وهذا الصحيح: ورواه الثوري، فقال

 ."أمساء الرجال وهم شعبة يف
م أيهما الصحيح، كذا قال سفيان، وكذا قال شعبة، واهلل أعل": و حا  قد تردد فيه وقال وأب

 4".والثوري أحفي، وشعبة رمبا أخطأ يف أمساء الرجال، وال ندري هذا منه أم ال

أحفي من  األرجح ما جيزم به أبو زرعةمل التفاق أمت حا  معه على أن الثوري"مث قال األلباين 
ه على تنكابن حجر أبا زرعة يف  أقر احلافي ولذلأ. د اضطرب يف امسه كما تقدمشعبةمل وألن هذا ق

 3."ومعىن ذلأ أن الصحيح يف احلديث الوقف .(885 - 8/883) "األطراف"
 

 موقوفا عن أبي ذر رجلمنصور عن : الوجه الراني 
 . مث اختلف عنه 5.خيطىء ىف األمساء قليال كما سبقثبت حجة و رواه شعبة وهو 

                                                 

 (. 1013:  158) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.8)احلديث انظر يف . 0
 (.35:  8/311)علل احلديث . 4
 (. 5151:  80/485) لأللباين سلسلة األحاديث الضعيفة. 3
 (.8)انظر يف احلديث . 5
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نصور عن م 8(ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة)فمرة رواه عنه حممد بن جعفر غندر  ( أ)
 .رقوفام عن أمت ذر رجل

 .مرفوعا منصور، عن أمت الفيض عن أمت ذرعن  0(ثقة) حي  بن أمت بكريومرة رواه عنه  ( ب)

رواية شعبة معلولة بالوهم يف السند واملنت وشعبة مع أنه ثقة حجة قد وقع يف الوهم كما يتضح :  قلت
أما اإلسنادمل ففي رواية ابن أمت  .ده ومتنهأن شعبة قد اضطرب يف إسنا" :من السياق وبه قال األلباين 

وأما املنتمل ففي . وم يسمه. مسعت رجالا : رواية غندر عنه قال ويف. أبا الفيضي: بكري عنه مسى التابعي
على وقفه، وخالفه يف اسم التابعي  -الثوريوهو  -ووافقه سفيان .الرواية األوىل رفعه، ويف األخرل أوقفه

 .فهذا الوجه مرجوح 4."(أبوعلي األزدي)فسماه 
 

 مرفوعا عن أبي ذر منصور، عن أبي الفيض: الوجه الرالث 
 . رواه شعبة ولكنه اضطرب فيه كما ذكرنا يف دراسة الوجه الثاين

 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه الراجح عن منصور ألن الثوري  (منصور، عن أمت علي، عن أمت ذر)الوجه األول 

ت الرواة يف منصور وصوبه الدارقطين وأبو زرعة واأللباين إال أبو حا  توقف مع رجحانه إيل قول أثب
 .الثوري

فال يصلح . وأما الوجه الثاين اضطرب فيه شعبة ووهم يف تسمية الراوي وكذا يف املنت وقفا ورفعا
 .لالحتجاج به

 

 :الحكم علي الحديث  
وليس متابع ولكن حسنه  مقبولعلي األزدي احلديث من وجهه الراجح ضعيف ألن أبو 

 الوقف،:  فيها العلتان: "وم يوافقه األلباين لبقاء العلتني وضعفه وقال  3.مبجموع الطرق احلافي
التوثيق، ولذلأمل م  واجلهالةمل فإن أبا علي هذا م يوثقه غري ابن حبان كما تقدم، ومعروف تساهله يف

                                                 

 (.5111:  310) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.1581:  511) املرجعع السابق. 0
 (.5151:  80/485) لأللباين سلسلة األحاديث الضعيفة. 4
 (.8/881)نتائج األفكار البن حجر . 3
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وله شواهد عن . "عند املتابعة، وإالمل فلني احلديث: يعين. مقبول :فيهيوثقه احلافي يف التقريبمل بل قال 
  8.أنس وحذيفة وأمت الدرداء ولكن ال يصح شيئا

                                                 

 (.5151:  80/485)سلسلة األحاديث الضعيفة : انظر للتفصيل . 8
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 . المغيرة بن شعبةمروياته من مسند  
: وسئل عن حديث عقار بن املغرية، عن أبيه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال:  (58)الحديث 

 8.رقىم يتوكل من اكتول أو اس
 يرويه منصور، عن ةاهد، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال

 .فرواه زائدة، وعبيدة بن محيد، عن منصور، عن ةاهد، عن حسان بن أمت وجيزة، عن العقار، عن أبيه
 .ورواه إسرائيل، والثوري، عن منصور، عن ةاهد، عن العقار، م يذكرا فيه حسانا

مسعت ةاهدا حدث به أنه مسع من العقار حديثا : منصور، قال ورواه شعبة، فحفي إسناده، رواه عن
 .فشأ فيه، فاستثبته من حسان بن أمت وجيزة، عن العقار، فصح القوالن مجيعا
 .ورواه محاد بن أمت جنيح، وليث، عن ةاهد، عن العقار، م يذكروا بينهما أحدا
عبد الرمحن بن مهدي، عن  حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول، حدثنا جدي، حدثنا

سفيان الثوري، عن منصور، عن ةاهد، عن العقار بن املغرية بن شعبة، عن أبيه، عن النيب صلى اهلل 
 .من اكتول أو اسرقى فقد بريء من التوكل: عليه وسلم، أنه قال

سفيان، عن  حدثنا قبيصة، حدثنا: حدثنا إبراهيم بن هانئ، قال: حدثنا أبو بكر بن ةاهد املقري، قال
من : منصور، عن ةاهد، عن عقار بن املغرية، عن املغرية بن شعبة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال

 .اكتول أو اسرقى م يتوكل
حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ليث، عن ةاهد، : حدثنا ابن ةاهد، حدثنا إبراهيم بن هانئ، قال

 .عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله عن عقار بن املغرية بن شعبة، عن أبيه،
حدثنا إبراهيم بن يوسف الصرييف، حدثنا عبيد اهلل األشجعي، : حدثنا حي  بن حممد بن صاعد، قال

قال : حدثنا سفيان الثوري، عن محاد، عن ةاهد، عن العقار بن املغرية، عن املغرية بن شعبة، قال
 .اسرقى فقد بريء من التوكلمن اكتول أو : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

                                                 

وذلأ ألنه ركب ما يستحب التنيزيه عنه من االكتواء واالسرقاء ملا فيه من : "رمحه اهلل يف توجيهه  ذكر اإلمام أمحد . 8
اخلطر، ومن االسرقاء مبا ال يعرف من كتاب اهلل عيز وجل أو ذكرهمل جلواز أن يكون شركا، أو استعملها معتمدا عليها 

بارتكابه املكروه بريئا من التوكل، فإن م يوجد واحد من  ال على اهلل تعاىل فيما وضع فيهما من الشفاء، فصار هبذا أو
هذين وغريمها من األسباب املباحة م يكن صاحبها بريئا من التوكل، واهلل تعاىل أعلم، وقد ذكرنا أسانيد هذه 

أوكارها  األحاديث يف الكي والرقى واألدوية يف الربع األخري من كتاب السنن، وأما التطري بيزجر الطائر وإزعاجها عن
عند إرادة اخلروج للحاجة ح  إذا مرت على اليمني تفاءل به ومضى على وجهه، وإن مرت على الشمال تشاءم به 
وقعد، فهذا من فعل أهل اجلاهلية الذين كانوا يوجبون ذلأ، وال يضيفون التدبري إىل اهلل عيز وجل، فمن فعل من أهل 

 (. 0/18)ذكره البيهقي يف شعب اإلميان، ص " )ناءاإلسالم على هذا الوجه استحق الوعيد دون الث
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ورواه الفريامت، عن الثوري، عن ابن أمت جنيح، عن ةاهد . تفرد به األشجعي، عن سفيان، عن محاد
حدثناه أبو احلسن علي بن حممد املصري إمالء، حدثنا عبد اهلل بن حممد بن أمت مرمي، حدثنا ( ح)

اهد، عن العقار بن املغرية، عن أبيهمل أن رسول الفريامت، حدثنا سفيان الثوري، عن ابن أمت جنيح، عن ة
8.م يتوكل من اكتول أو اسرقى: اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال

 

  : ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .عقار، عن أبيهمنصور، عن مجاهد، عن حسا  بن أبي وجزة، عن ال :الوجه األول 
عن منصور، عن ةاهد، عن حسان بن عن غندر عن شعبة ( 180)أخرجه الطرباين يف الكبري 

، فذكر أمت وحرة، حدثنا عقار بن املغرية بن شعبة، عن أبيه املغرية، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .احلديث

  . ف علي من أخرجهأن زائدة وعبيدة بن محيد أيضا رواه عنه، به وم أق وذكر الدارقطين
ويف نفس السياق روي احلديث عن شعبة وتابعه جرير وذكر فيه القصة الكاملة، كما أخرجه :  قلت
مسعت : عن منصور، قال كالمها  ،عن جرير( 1518)والنسائي يف الكربي  شعبةعن ( 81081)أمحد 

نده م أمعن حفظه، حدثين عقار بن املغرية بن شعبة حديثا، فلما خرجت من ع: ةاهدا، حيدث قال
ما جاء بأ؟ : فرجعت إليه أنا وصاحب يل، فلقيت حسان بن أمت وجيزة وقد خرج من عنده، فقال

م ": حدثناه عقار، عن أبيه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا، فقال حسان: فقلت
 ".يتوكل من اكتول واسرقى

 

 عن أبيه رمنصور، عن مجاهد، عن العقا: الوجه الراني 
عن ( 0255)عن شعبة والرمذي يف سننه ( 140)أخرجه أبو داود الطيالس يف مسنده 

 هذا حديث حسن صحيح: ويف الباب عن ابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصني: سفيان وقال 
ويف ( 88531)والبيهقي يف الكربي ( 188)والطرباين يف الكبري ( 1211)وابن حبان يف صحيحه 

عن ( 88433)عن يونس بن حبيب عن شعبة والطحاوي يف معرفة السنن واآلثار ( 8804)الشعب 
ل، من اكتو ": اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال أن رسولعن أبيه  ةاهد، عن العقار منصور، عنسفيان 

 ."من اسرقى، أو اكتول فلم يتوكل: "إال يف معرفة السنن  "أو اسرقى، فقد برئ من التوكل

                                                 

 (.8034:  1/885)علل الدارقطين . 8
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  . أن إسرائيل أيضا رواه عنه، به وم أقف علي من أخرجه قطينوذكر الدار 
 .عن روح بن القاسم، به( 3403)وأخرجه الدراقطين  يف أطراف الغرائب واألفراد 

 

 .اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه:  دراسة االختالف
 .منصور، عن مجاهد، عن حسا  بن أبي وجزة، عن العقار، عن أبيه :الوجه األول 

 : ه ثالثة من أصحابه وهم روا
 8.، تقدمخيطىء ىف األمساء قليالثبت حجة و وهو  : بن الحجاج شعبة (8)
  0.، تقدمثقة ثبت صاحب سنة:  زائدة بن قدامة (0)
 4.، تقدمصدوق دوي رمبا أخطأ:  عبيدة بن حميد (4)
فال . ابعةمقبول يف املت ،شعبة وزائدة كالمها من الثقات وتابعهما عبيدة وهو صدوق رمبا خيطئ:  قلت

 .شأ أن هذا الوجه حمفوا عن منصور
 

 .عن أبيه منصور، عن مجاهد، عن العقار: الوجه الراني 
 :رواه أيضا ثالثة من أصحابه وهم 

مث هو أعلم الناس يف حديث منصور  3،هو ثقة حافي إال أنه دلس نادراو :  سفيا  الروري (8)
 . بن املعتمر، تقدم

 5.، تقدمال حجةثقة تكلم فيه ب:  إسرائيل بن يونس (2)
 1.، تقدمثقة حافي: روح بن القاسم  (3)
سفيان وروح كالمها من أثبت أصحاب منصور وكذلأ إسرائيل، فلم يذكروا فيه حسانا بني :  قلت

ةاهد وعقار وكذا يف نفس السياق رواه الليث ومحاد بن زيد وابن أمت جنيح عن ةاهد، به، متابعة 
فاحلديث من هذا . سانا، كما تقدم ذكره فيما أجاب الدارقطينملنصور وهؤالء أيضا م يذكروا فيه ح

 .الوجه أيضا حمفوا
                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
 (52)انظر يف احلديث . 4
 (.8)احلديث انظر يف . 3
 (.30)انظر يف احلديث . 5
 (.82)انظر يف احلديث . 1
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 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور
حمفوا عن منصور وبه قال ( وبدونه بن أمت وجيزةمع حسان ) من كال الوجهني احلديث

يف مسنده أمحد عند عن شعبة وجرير  ما دلت قصة احلديثعليه و ". فصح القوالن مجيعا"الدارقطين 
مجاهد قد مسعه من عقار دون واسطة، كما صرح به يف هذا ف. والنسائي يف الكربي، تقدم ذكره آنفا

 .فال تعارض بينهما .اإلسناد، مث استثبته من حسان بن أمت وجيزة عنه
 

 :  الحكم علي الحديث 
قال فيه  هو قدو  غريةعقار بن امل إالوالرواة كلهم من الثقات  احلديث من كال الوجهني صحيح

رول له الرمذي وابن ماجه والنسائي هذا احلديث فقط، فلذا حسنه شعيب  ولكن 8ثقة،: ابن حجر
تابعه ةاهد، وهو ثقة إمام يف لكن و  4وحسان هذا مقبول له مراسيل كما ذكر ابن احلجر 0األرنؤوط

 5يف حتقيق صحيح ابن حبان وقد صححه األلباين .حسن صحيح: فقال الرمذي  3.التفسري ويف العلم
 1.وكذا شعيب األرنؤوط خالفا لقوله يف املسند 5حبان

                                                 

 (.3142:  483) تقريب التهذيب البن حجر .8
 (.81081:  42/051)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 0
 (.8021:  851) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.1318:  502) املرجعع السابق .3
 (.1255:  3/338)التعليقات احلسان . 5
 (.1211:  84/350)صحيح ابن حبان . 1
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 . أبي هريرةمروياته من مسند  
وسئل عن حديث ةاهد، عن أمت هريرة، أن إبليس رن حني أنيزلت فاحتة الكتاب، ( : 59)الحديث 

 .وأنيزلت باملدينة

 يرويه منصور بن املعتمر واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال

ه أبو األحوص، عن منصور عن ةاهد، عن أمت هريرة وغريه يرويه، عن منصور، عن ةاهد من قوله فروا
 8.وهو الصواب

 

  : ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور عن مجاهد، عن أبي هريرة :الوجه األول 
الطرباين يف املعجم األوسط أخرجه و  عن طريقه (42848)يف مصنفه أخرجه ابن أمت شيبة 

األحوص،  أمت عنعن عبيد بن غنام عن ابن أمت شيبة ( 0428)وابن األعرامت يف معجمه  (3111)
أن "ولفي الطرباين وابن األعرامت " باملدينةأنيزلت فاحتة الكتاب "عن منصور، عن ةاهد، عن أمت هريرة 

 ".أن إبليس رن"وفيه زيادة ". فاحتة الكتاب، وأنيزلت باملدينة إبليس رن حني أنيزلت
 

 .منصور، عن مجاهد من قوله: الوجه الراني 
احلمد هلل ": عن منصور، عن ةاهد، قالعن زائدة ( 42835)أخرجه ابن أمت شيبة يف مصنفه 

 ".رب العاملني أنيزلت باملدينة

مد بن معمر، ثنا يوسف القاضي، ثنا أبو حدثنا حمقال  (4/088)أخرجه أبو نعيم يف احللية و 
رن إبليس "، فذكره مفصال ولفظه جرير بن عبد احلميد، عن منصور، عن ةاهد، قالعن  الربيع، ثنا

حني لعن، وحني أهبط، وحني بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقد بعث على فرة من الرسل، : أربعا
 .."ملدينةوحني أنيزلت احلمد هلل رب العاملني وأنيزلت با

 

 .اختلف أصحاب منصور عنه علي وجهني:  دراسة االختالف
                                                 

 (.8530:  1/045)علل الدارقطين . 8
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 .منصور عن مجاهد، عن أبي هريرة :الوجه األول 
 8.، تقدمثقة متقن صاحب حديثأبو األحوص وهو  رواه

ثقة حافي وهو  عنه أيضا أبو األحوص ثقة إال أنه تفرد به مث تفرد به أبو بكر بن أمت شيبة:  قلت
: م يرو هذا احلديث عن منصور إال أبو األحوص، تفرد به: " وقال الطرباين أعلهو  0.صاحب تصانيف

  4"أبو بكر بن أمت شيبة

مع أهنما  3،ورجاله رجال الصحيح: قال اهليثمي كما هو الظاهر كالمها من الثقات كما 
 . ح لهمتفردان وهذا تفرد مطلق ما يستليزم البحث عن حيقيته وعدم احلكم عليه قبل وجود املرج

 

 منصور، عن مجاهد من قوله: الوجه الراني 
 :عن منصور  رواه

  5.، تقدمثقة ثبت صاحب سنةهو  :زائدة بن قدامة  (8)
 1.وهو أيضا ثقة، تقدم : جرير بن عبد الحميد (0)

فاحلديث من هذا الوجه . زائدة وجرير كالمها من أثبت أصحاب منصور، تابع بعضهم بعضا:  قلت
 . حمفوا إن شاء اهلل

 

 :الدراسة والوجه الراجح عن منصور خالصة 
عن منصور، يرويه ثقتان من  (منصور، عن ةاهد من قوله)الوجه الثاين هو الوجه الراجح 
وأما الوجه األول شاذ، تفرد به أبو األحوص وهو مع أنه منفرد، . أصحاب منصور يشد بعضهم بعضا

 1.يف اإلتقان صدوق دون زائدة أبا األحوص هوبأن  حا  أقل درجة من زائدة يف االتقان كما قال أبو

                                                 

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 (.4515:  402) يب التهذيب البن حجرتقر . 0
 (.5/822) للطرباين املعجم األوسط. 4
 (82184) للهيثمي ةمع اليزوائد. 3
 (.41)انظر يف احلديث . 5
 .نفس املرجع. 1
 (.3/012) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
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يف حني أنه فلذا الوجه الثاين يتلقي الرجيح . مث قد انفرد به من رواه عنه أيضا وهو أبو بكر بن أمت شيبة
 . فهو قول ةاهد ليس قول أمت هريرة علي األرجحرواية األثبت واألكثر، 

 

 :الحكم علي الحديث 
مقطوع، ألن الرواة كلهم من الثقات عند ابن أمت شيبة وكذا من وجهه الراجح صحيح  احلديث
 .ومها صدوقان 0يوسف القاضيو  8حممد بن معمرعند أمت نعيم  إال 

                                                 

 (.1484:  521، تقريب التهذيب البن حجر)صدوق من كبار احلادية عشرة . 8
 (.1181:  180، تقريب التهذيب البن حجر)من التاسعة صدوق  0
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يغفر للمؤذن مد صوته، :  وسئل عن حديث عطاء، عن أمت هريرة، عن النيب ( : 61)الحديث 
 .احلديث... مجاعة تفضل الصالة يف : احلديث، ويف آخره

 يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  رقطنيالدا فقال
فرواه وهيب بن خالد، عن منصور، عن أمت هبرية حي  بن عباد، عن عطاء، عن أمت هريرة، عن النيب 

. 
عطاء، عن أمت : وخالفه زائدة فرواه عن منصور، عن حي  بن عباد، عن رجل من أهل املدينة يقال له

 .هريرة موقوفا
: بن عياض، وجرير بن عبد احلميد، عن منصور، عن حي  بن عباد، عن عطاء، قالوكذلأ رواه فضيل 

وخالفهم معمر، رواه، عن منصور، عن عباد بن . عن أمت هريرة موقوفا 8حدثين رجل من أهل املدينة،
 .أنيس، عن أمت هريرة، عن النيب 

 .ووهم فيه معمر
 .األنصار، عن أمت هريرة، عن النيب ورواه احلسن بن احلكم، عن حي  بن عباد، عن شيخ من 
 0والصحيح قول زائدة، وفضيل بن عياض، وجرير، واهلل أعلم

 

  : الرفع والوقف ووجه آخر من وجوه االختالف الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .طاء، عن أبي هريرة، عن النبي منصور، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن ع :الوجه األول 
من ( 555)وذكره ابن أمت حا  يف علل احلديث ( 882)أخرجه أبو حممد الفاكهي يف الفوائد 

املؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، ولشاهد : "به ولفظه وهيب، عن منصور، طريق 
 ".الصالة  س وعشرون درجة، ويكفر عنه ما بينهما

 

عطاء، عن أبي : منصور، عن يحيى بن عباد، عن رجل من أهل المدينة يقال له: اني الوجه الر
 .هريرة موقوفا

 .به موقوفامنصور، عن جرير ( 555:  0/585)ذكره ابن أمت حا  يف علل احلديث 

                                                 

رجل من  -عن عطاء "سيا هذا السند خطأ هنا، ألن أصل السند جاء يف علل احلديث إلبن أمت حا  : قلت . 8
 .رمبا هذا خطأ من قبل النساخ". عن أمت هريرة -أهل املدينة

 (.8184:  1/433)علل الدارقطين . 0
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 .وكذا ذكر الدارقطين بأنه يرويه زائدة وفضيل بن عياض أيضا وم أقف علي من أخرجه
 .ر، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة، عن النبي منصو :  الوجه الرالث
وأمحد يف ( 8114)وعبدر الرزاق يف مصنفه ( 850)إسحاق بن راهويه يف مسنده  رجهأخ
يغفر للمؤذن مد صوته، ويصدقه من مسعه من ": عن معمر عن منصور، به ولفظه ( 1188)مسنده 

 ". رطب ويابس، وللشاهد عليه  س وعشرون حسنة
 

 .اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه:  ختالفدراسة اال
 .منصور، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي  :الوجه األول 

 8.، تقدمثقة ثبت لكنه تغري قليال بأخرةرواه وهيب بن خالد وهو 

خيلو من الشأ أكان وقد تفرد به عن منصور فال . وهيب بن خالد ثقة، ولكنه تغري قليال بأخرة:  قلت
ومن املعلوم أن احلديث من  .فتفرده هنا غري حمتمل لبقاء الشأ فيه. احلديث من روايته املتأخرة أم ال

 عن شيخ، عن أمت هريرة، حي  بن عبادسياق آخر روي عن طريق احلسن بن احلكم عن أمت هبرية 
 ". عطاء"بدل " شيخ"وفيه ( 0438)جه ابن أمت شيبة يف مصنفه مرفوعا، أخر 

 

عطاء، عن أبي : منصور، عن يحيى بن عباد، عن رجل من أهل المدينة يقال له: الوجه الراني 
 .هريرة موقوفا

 :رواه عن منصور 

 0.، تقدمثقة ثبت صاحب سنةوهو  : زائدة بن قدامة (1)
  4.وهو ثقة، تقدم : جرير بن عبد الحميد (2)
 3.وهو أيضا ثقة عابد، تقدم : فضيل بن عياض (3)

فاحلديث حمفوا من هذا الوجه ال . دة وجرير وفضيل كلهم من الثقات، تابع بعضهم بعضازائ:  قلت
 .شأ

 

                                                 

 .(30)انظر يف احلديث . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
 .نفس املرجع. 4
 .نفس املرجع. 3
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 .منصور، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة، عن النبي :  الوجه الرالث
هو ثقة إال أنه يتحرل يف روايته عن ثابت واألعمش وهشام بن عروة وعن البصرين رواه معمر بن راشد و 

 8.ة، تقدمخاص

ألنه خالف غري واحد أصحاب منصور الثقات وم يذكره أحد بأن منصور  تفرد به معمر ووهم:  قلت
حديث معمر ": زرعة وكذا قال أبو " ووهم فيه معمر"أعله الدارقطين ونص  وبه. رواه عن عباد هذا

 .فاحلديث من هذا الوجه شاذ مردود. 0.وهم
 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
: منصور، عن حي  بن عباد، عن رجل من أهل املدينة يقال له) ث من وجهه الثايناحلدي

وقد صوبه . ألن الرواة فيه من الثقات املتقنني عن منصور املوقوف هو الراجح( عطاء، عن أمت هريرة
 4.وكذا صوبه أبو زرعة ".واهلل أعلم. والصحيح قول زائدة، وفضيل بن عياض، وجرير"الدارقطين وقال 

أما الوجه األول املرفوع عن وهيب معلول بالتفرد مث أنه خالف اجلمهور من أصحاب منصور و 
 .برفعه فلذا هو شاذ مرجوح

 .فال حيتج به. وإما الوجه الثالث املرفوع عن معمر معلول بالوهم وم يضبط معمر سنده ووهم فيه
 

 :الحكم علي الحديث 
  3رواة كلهم ثقات وعطاء هذا عطاء بن يسارالألن  صحيح املوقوف الراجح هاحلديث من وجه

من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء ابن يسار، ( 8113)كما صرح به عبد الرزاق أخرجه يف مصنفه 
غري طريق  أمت هريرة من أوجه أخري عنواحلديث روي . عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مرسال

من طريق األعمش، عن أمت صا ، ( 8/348)ي ، والبيهق(808)أخرجه الطرباين يف األوسط  منصور،
وقد صحح األرنؤوط الوجه الرابع . مرفوعا عن أمت هريرة، ومن طريق األعمش، عن ةاهد، عن أمت هريرة

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد قابل للتحسني رجاله ثقات : "بقوله  أيضا عن معمر

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.555:  0/581)علل احلديث . 0
 (.555:  0/581)علل احلديث . 4
 (.3125:  480، تقريب التهذيب البن حجر)ثقة فاضل صاحب مواعي وعبادة من صغار الثانية . 3
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غري منصور، وهو ابن املعتمر، وذكره ابن حبان يف رجال الشيعني غري عباد بن أنيس، فلم يرو عنه 
: قلنا. من أهل املدينة يروي عن أمت هريرة، رول عنه منصور بن املعتمر: ، فقال(5/832)" الثقات"

 8!"كان منصور ال يروي إال عن ثقة: وقد قال اآلجري عن أمت داود

                                                 

 (.1188:  84/50)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 8
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الرهن حملوب :  اهلل  وسئل عن حديث أمت صا ، عن أمت هريرة، قال رسول( : 61)الحديث 
 .ومركوب
 ...يرويه األعمش ومنصور، واختلف عنهما:  الدارقطني فقال

 وأما منصورمل
وغريه يرويه، عن منصور، عن . فرواه خالد الصفار، عن منصور، عن أمت صا ، عن أمت هريرة مرفوعا

 .إبراهيم، عن أمت هريرة، موقوفا
حدث عن أمت هريرة، واختلف عنه يف رفعه، : هيم، قالوكذلأ روي عن محاد بن أمت سليمان، عن إبرا

 8.رفعه سلمة بن عطاء، عن محاد، ووقفه غريه، واملوقوف أصح
 

  : رفع والوقفال الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا :الوجه األول 
الرهن " الوجه: الصفار عن منصور، به ولفظه  خالدعن ( 5/35)و نعيم يف احللية أخرجه أب
 "حملوب ومركوب

 

 .منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، موقوفا: الوجه الراني 
وعبد الرواق يف مصنفه  سفيان الثوري عن( 41851)أخرجه ابن أمت شيبة يف مصنفه 

 .ور، بهعن سفيان بن عيينة كالمها عن منص( 85212)
 

 :اختلف أصحاب منصور عنه علي وجهني :  دراسة االختالف

 .منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا :الوجه األول 
خالد الصفار وهو خالد بن عيسى ويقال ابن مسلم الصفار أبو مسلم الكويف، من  رواه

ليس به بأس : قال ابن معني  0.يروي له الرمذي والنسائو . الطبقة السابعة أي من كبار أتباع التابعني

                                                 

 (.8824:  82/880)علل الدارقطين . 8
، (442:  4/814)هتذيب التهذيب البن حجر ، (8132:  1/458)هتذيب الكمال للميزي  : انظر ترمجته يف . 0

 (.8115:  881) تقريب التهذيب البن حجر
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 0.خالد بن عيسى ةهول بالنقل حديثه غري حمفوا :وقال العقيلي  8.حديثه متقارب: وقال أبو حا  
 3.ال بأس به: وقال ابن حجر  4.ذكره ابن حبان يف الثقاتو 

حجر  خالد الصفار هذا خمتلف يف توثيقه حيت قال العقيلي أن حديثه غري حمفوا ووصفه ابن:  قلت
فاحلديث هو قد تفرد به وم يتابعه أحد يف رفعه عن . فقط معين ذلأ أنه مقبول يف املتابعةف. ال بأس به
 5.غريب من حديث منصور وأمت صا  م نكتبه إال من هذا :أبو نعيم  وقد أشار إليه. منصور

 .فاحلديث من هذا الوجه معلول بالتفرد والنكارة
 

 براهيم، عن أبي هريرة، موقوفامنصور، عن إ: الوجه الراني 
مث هو أعلم الناس يف حديث منصور  1،هو ثقة حافي إال أنه دلس نادراو  سفيان الثوري رواه

 1.وتابعه سفيان بن عيينة وهو ثقة ثبت إمام، تقدم . بن املعتمر، تقدم
لم الناس يف هذا الوجه مروي عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وكالمها من أثبت أصحابه وأع:  قلت

: وإليه أشار الدارقطين . فال شأ أن هذا الوجه حمفوا عن منصور. حديثه، تابع بعضهم بعضا
 ". واملوقوف أصح"

عيسى بن :  عن موىل أمت عوانة اهوقد رو  األصل فيه موقوف: "وأيده ابن عدي أيضا بقوله 
 1".وقوفيونس، وأبو معاوية، وشعبة، والثوري مرفوعا، وموقوفا، واألصح هو امل

 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه الراجح عن منصور يف ( منصور، عن إبراهيم، عن أمت هريرة)الوجه الثاين املوقوف 

 .املتقنون هذا احلديث ألنه قد رواه أصحابه الثقات
 .فال يعتد به ،وأما الوجه األول املرفوع معلول بالتفرد والنكارة

 

                                                 

 (.8111:  4/411) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.340:  0/88) للبعاري الضعفاء الكبري. 0
 (.1111:  1/011)الثقات البن حبان . 4
 (.8115:  881) (.8)احلديث . 3
 (.5/35) أمت نعيم حلية األولياء. 5
 (8)انظر يف احلديث . 1
 (8)انظر يف احلديث . 1
 (8/818)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 1
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 : حديث الحكم علي ال
 .احلديث من وجهه الراجح صحيح والرواة كلهم من رجال الصحيحنب
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: وسئل عن حديث محيد، عن أمت هريرةمل أن رجال أفطر يف رمضان جبماع وقال: ( 62)الحديث 
 .هلكت، احلديث

 ...يرويه اليزهري، واختلف عنه:  الدارقطني فقال
 .فرواه جرير بن عبد احلميد واختلف، عن منصور بن املعتمر عن اليزهري يف اإلسناد،

 .وإبراهيم بن طهمان، عن منصور عن اليزهري، عن محيد، عن أمت هريرة
 .وكذلأ قال مؤمل عن الثوري، عن منصور

عن الثوري، عن منصور عن اليزهري، عن سعيد بن املسيب، عن : وخالفهم مهران، عن الثوري، فقال
 .أمت هريرة، ووهم فيه على الثوري

 8.عن منصور عن اليزهري، عن رجل م يسمه، عن أمت هريرة: ألباروقال أبو حفص ا
 

  :إبدال الراوي بغيره  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة :الوجه األول 
والنسائي يف السنن ( 8888)ومسلم يف صحيحه  (8841)أخرجه البعاري يف صحيحه 

عن جرير وابن عبد ( 1248)والبيهقي يف الكربي ( 8835)وابن خيزمية يف صحيحه ( 4825)الكربي 
 .عن منصور، به( جرير وزائدة)عن زائدة كالمها ( 1/811)الرب يف التمهيد ملا يف املؤطأ 

به وم أقف  مل، عنه،مان رواه وكذا الثوري رواه من رواية مؤ وذكر الدارقطين أن إبراهيم بن طه
 .علي من أخرجه

 

 .عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرةمنصور عن الزهري، : الوجه الراني 
عن مهران بن أمت عمر الرازي عن الثوري عن منصور، ( 8858)أخرجه ابن خيزمية يف صحيحه 

 .به
 

 .منصور عن الزهري، عن رجل لم يسمه، عن أبي هريرة: الوجه الرالث 
 .من أخرجه إال أن الدارقطين أفادنا بأنه رواه أبو حفص األبار عن منصور، به م أقف علي

 

                                                 

 (.8811:  82/004)علل احلديث . 8
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 .اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه : دراسة االختالف

 .منصور عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة :الوجه األول 
 :أربعة من أصحاب منصور وهم  رواه
 8.هو ثقة:  جرير بن عبد الحميد (1)
 0.ثقة ثبت صاحب سنةهو  : زائدة بن قدامة (0)
، مث هو أعلم الناس يف حديث منصور هو ثقة حافي إال أنه دلس نادرا:  سفيا  الروري      (4)

 :مث اختلف عنه  4. بن املعتمر، تقدم
 .منصور عن اليزهري، عن محيد، عن أمت هريرةعن  3(صدوق سيء احلفي)فمرة رواه عنه مؤمل  ( أ)
منصور عن عن  5(صدوق له أوهام سيء احلفي) ومرة رواه عنه مهران بن أمت عمر الرازي ( ب)

 ."سعيد بن املسيب"بدل " محيد"ذكر فيه و  اليزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أمت هريرة
وكالمها صدوق سيء  مؤمل ومهران كالمها يف نفس الدرجة:  القول الراجح عن سفيا  الروري

أن مهران  بينما ،نه توبع من سياق آخراملكان ألولكن مؤمل ولو كان متفردا حيتمل به يف هذا . احلفي
 .ووهم يف تسمية الراوي محيد وبّدله إيل سعيد بن املسيب متفرد غري متابع علي اإلطالق هبذا اإلسناد

تفرد به مهران بن أمت عمر عن : "وقال يف األفراد أيضا  ".ووهم فيه على الثوري: "وقال الداقرطين 
 1"وهو قول شاذ واحملفوا األول: "كذا قال ابن حجر  1."الثوري عن منصور عن اليزهري عن سعيد

 . يعتد به
 1.، تقدمثقة يغرب وتكلم فيه لإلرجاء:  إبراهيم بن طهما  (3)
 هذا الوجه مروي من أربعة أصحاب منصور الثقات، تابع بعضهم بعضا، ومنهم سفيان الثوري:  قلت

 .ن هذا الوجه حمفوا ال شأفاحلديث م. وهو أعلم الناس حبديث منصور من أصح روايته

                                                 

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 .املرجع نفس. 0
 (.8)انظر يف احلديث . 4
 (.1208:  555) تقريب التهذيب البن حجر. 3
 (.1844:  538)املرجع السابق . 5
 (. 5204:  5/811) للمقدسي أطراف األفراد والغرائب. 1
 (.3/814) البن حجر فتح الباري. 1
 (.41)انظر يف احلديث . 1
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 منصور عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،: الوجه الراني 
 .من رواية مهران بن أمت عمر الرازي عنهالثوري  رواه

 .يرويه الثوري ولكنه غري ثابت عنه كما ذكرنا يف دراسة الوجه األول:  قلت
 

 ه، عن أبي هريرةمنصور عن الزهري، عن رجل لم يسم: الوجه الرالث 
 ، أبو حفص الكوىف األباربن عبد الرمحن بن قيس األسدل أبو حفص األبار وهو عمر رواه

وثقه ابن سعد وحييي بن معني  8.وهو من الطبقة الثامنة ومن الوسطى من أتباع التابعني( نيزيل بغداد)
صدوق وكان :  ابن حجر  رتبته عند 4.ذكره ابن حبان يف الثقات 0.صدوق: وقال أبو حا  وأبو زرعة 
 5.احلافي:  وقال الذهيب  3وكان حيفي وقد عمى

فهذا الوجه السند وم يسم من هو بعد اليزهري،  م يضبطأبو حفص األبار مع أنه ثقة تفرد به و :  قلت
 .مرجوح

 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
عن منصور يف  (أمت هريرة منصور عن اليزهري، عن محيد، عن)الوجه األول هو الوجه الراجح 

 . هذا احلديث ألنه رواية اجلمهور ومنهم سفيان الثوري من هو أعلم الناس حبديث منصور

 .وأما الوجه الثاين وهم فيه الراوي وكذا الوجه الثالث أيضا، فكالمها مرجوح
 

 : الحكم علي الحديث 
 .احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه الشيعان يف صحيحيهما

  
                                                 

:  1/813)التاريخ الكبري للبعاري ، (4312:  1/041) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 8
تقريب ، (111:  1/314)هتذيب التهذيب البن حجر ، (3013:  08/301)هتذيب الكمال للميزي  ، (0211

 (.3841:  385) التهذيب البن حجر
 (.118:  1/808) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.8123:  1/818)الثقات . 4
 (.3841:  385) البن حجرتقريب التهذيب . 3
 (.3211:  0/15) الكاشف للذهيب. 5
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وسئل عن حديث عبيد اهلل، عن أمت هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، سئل رسول اهلل :  (63)حديث ال
إن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت يف الثالثة، : ، عن األمة تيزين قبل أن حتصن، فقال

 .أو الرابعة فبيعوها ولو حببل من ضفر

 ،...يرويه اليزهري، واختلف عنه:  الدارقطني فقال

 واختلف عن منصور بن املعتمرمل
فرواه جرير بن عبد احلميد، وأبو حفص األبار، عن منصور، عن اليزهري، عن زيد بن خالد، عن أمت 

 .هريرة
 .ورواه أبو شيبة، عن منصور، عن اليزهري، عن أمت هريرة ليس بينهما أحد
 .ورواه عمار بن أمت فروة، عن اليزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة

حيح حديث عبيد اهلل، عن أمت هريرة، وزيد بن خالد، وحديث عبيد اهلل، عن شبل، عن عبد اهلل والص
 .بن مالأ غري مرفوع

 8.وكذلأ حديث عروة، عن عمرة، عن عائشة
 

  : ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .عن الزهري، عن زيد بن خالد، عن أبي هريرةمنصور،  :الوجه األول 
 .عن جرير بن عبد احلميد عن منصور، به( 8432)ذكره العقيلي يف الضعفاء الكبري 

 .أيضا رواه عن منصور، به وم أقف علي من أخرجه حفص األبار اأبوقد ذكر الدارقطين أن 
 

 .منصور، عن الزهري، عن أبي هريرة: الوجه الراني 
 .ن أخرجه إال ما ذكره الدارقطين من طريق أمت شيبة عن منصور بهم أقف علي م

 

 :اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه :  دراسة االختالف

 .منصور، عن الزهري، عن زيد بن خالد، عن أبي هريرة :الوجه األول 
 : رواه عن منصور 

  8.وهو ثقة، تقدم : جرير بن عبد الحميد (1)
                                                 

 (0800:  88/52)علل الدارقطين . 8
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 0.، تقدمان حيفي وقد عميصدوق وكوهو :  أبو حفص األبار (2)

. مث أبو حفص اآلبار هو أيضا ال ينيزل عن درجة الصدوق. جرير بن عبد احلميد هو ثقة:  قلت
. ولكن احلديث فيه انقطاع واليزهري م يدرك زيد بن خالد وال أبا هريرة. فكالمها يشد بعضهم بعضا

اهلل عن ديث رواه اليزهري عن عبيد رمبا اختصر فيه جرير وأبو حفص األبار أم ومها فيه، ألن أصل احل
( 1141، 0555، 0040، 0854) يف صحيحه كما أخرجه البعاري  زيد بن خالد وأمت هريرة،

وم يصوبه الدارقطين أيضا  . فاحلديث من هذا الوجه غري حمفوا(. 8124-40) يف صحيحه ومسلم
خالد، وحديث عبيد اهلل، عن والصحيح حديث عبيد اهلل، عن أمت هريرة، وزيد بن "كما يفهم من قوله 

واحملفوا رواية معمر ومالأ ويونس : "وقال العقيلي أيضا ". ، عن عبد اهلل بن مالأ غري مرفوعشبل
وعقيل، ومها حديثان عند اليزهري، عن عبيد اهلل، عن أمت هريرة وزيد بن خالد وعن عبيد اهلل، عن شبل 

 4".غري حمفوا بن خالد، عن عبد اهلل بن مالأ األويسي، وسائر ذلأ
 

 .هري، عن أبي هريرةمنصور، عن الز : الوجه الراني 
، إبراهيم بن تهطبق حسبه أبو شيبة وال أدري من هو بالضبط ولكنه علي أغلب الظن روا

جد ، و قاضى واسط، ابن أخت احلكم بن عتبة) عثمان بن خواس  العبسى موالهم، أبو شيبة الكوىف 
تركه مجهور احملدثني، فقد  3.ة السابعة أي من كبار أتباع التابعنيوهو من الطبق( أىب بكر و عثمان

  1.ليس بثقة: حي  بن معني وقال  5ضعفه أمحد بن حنبل
  1.ضعيف احلديث: وقال أبو داود  1.سكتوا عنه: قال البعارل و 

  0.مروك احلديث: أبو بشر الدوالىب وقال النسائى و  8.احلديث منكر: وقال الرمذل 
                                                                                                                                           

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 (.3841:  385) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.8432:  4/408) للبعاري الضعفاء الكبري. 4
، (810:  8/482)اريخ الكبري للبعاري الت، (0113:  1/451) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 3

تقريب التهذيب البن ، (051:  8/833)هتذيب التهذيب البن حجر ، (881:  0/801)هتذيب الكمال للميزي  
 (.085:  80) حجر
 (.431:  0/885) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 5
 (.838:  030)رواية الدارمي  –تاريخ ابن معني . 1
 (.5:  08)والضعفاء الصغري ( 810:  8/482)للبعاري التاريخ الكبري . 1
 (881:  0/801)هتذيب الكمال للميزي  . 1
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 3.ضعيف: قال أبو زرعة  4.ساقط: راهيم بن يعقوب اجلوزجاىن بوقال إ
  5.تركوا حديثه، و ، سكتوا عنهضعيف احلديث: وقال أبو حا  

 1.كان مما كثر ومهه وفحش خطؤه ح  خرج عن حد االحتجاج به: ذكره ابن حبان يف اجملروحني وقال 
ىل الضعف، فإنه خري من إبراهيم بن وهو وإن كان نسب إ وهو ضعيف على ما بينته: وقال ابن عدي 

  1.ضعيف: وقال الدارقطين  1.أمت حية
 .82ترك حديثه: وقال الذهيب  8مروك احلديث: قال ابن حجر 

فاحلديث عن طريقه بإسقاط زيد بن خالد ال . أبو شيبة هو مروك احلديث كما هو الظاهر:  قلت
 .يعتد به شيئا

 

 :  ورخالصة الدراسة والوجه الراجح عن منص
بانقطاع السند هو معلول  (منصور، عن اليزهري، عن زيد بن خالد، عن أمت هريرة)الوجه األول 
 . كما يظهر لنا ويؤيده قول الدارقطين والعقيلي أيضا كما تقدم  وقد وهم فيه الرواة

 .وأما الوجه الثاين مروي عن أمت شيبة وهو مروك احلديث فهو منكر مردود

 .ني مرجوح غري مقبولفاحلديث من كال الوجه

 
 

                                                                                                                                           

 (.8201:  4/441)سنن الرمذي . 8
 (.88:  80) للنسائي الضعفاء واملروكني. 0
 (.881:  0/801)هتذيب الكمال للميزي  . 4
 (.431:  0/885) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 (.431:  0/885) ابقاملرجع الس. 5
 (.83:  8/823) اجملروحني البن حبان . 1
 (.18:  8/480)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 1
 (.1:  8/038)للدارقطين الضعفاء واملروكني . 1
 (.085:  80) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.813:  8/081) الكاشف للذهيب. 82
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 : الحكم علي الحديث 
له طرق صحيحة من من طريق جرير وأمت حفص اآلبار وأمت شيبة و  اإلسناد ضعيفاحلديث 

 .   أخرجه البعاري ومسلم من سياق آخر عن أمت هريرة مبثله، كما مر آنفاسياق آخر غري منصور، 



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

386 

 

من حج : مت هريرة، قال رسول اهلل وسئل عن حديث أمت حازم األشجعي، عن أ:  (64)الحديث 
 .فلم يرفث وم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

 يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
فرواه مسعر، والثوري، وزهري بن معاوية، وأبو محاد احلنفي، وأبو عوانة، وأبو األحوص، وعبد احلميد بن 

عيينة، وإسرائيل، وهرمي، عن منصور، عن أمت حازم، عن أمت احلسني، وشريأ، وفضيل بن احلسن، وابن 
 .هريرة

 .وخالفهم إبراهيم بن طهمان، رواه عن منصور، عن هالل بن يساف، عن أمت حازم، عن أمت هريرة
 8.وم يتابع إبراهيم بن طهمان عليه، واألول هو الصواب

 

  : وجه االختالفووجه آخر من أ ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة :الوجه األول 
( 8452-341)عن سفيان وشعبة ومسلم ( 8102-8188)أخرجه البعاري يف صحيحه 

يينة عن ابن ع( 188)عن مسعر وسفيان والرمذي يف سننه ( 0118)عن جرير وابن ماجه يف سننه 
عن الفضيل بن عياض وعبد الرزاق يف مصنفه ( 4584)ويف الكربي ( 0101)والنسائي يف سننه 

( 8145، 8143، 181)عن سفيان وابن جعد يف مسنده ( 8243)واحلميدي يف مسنده ( 1122)
عن مسعر وسفيان واسحاق بن راهويه يف مسنده ( 80132)عن شعبة وابن أمت شيبة يف مصنفه 

عن جرير ( 82328، 82013، 8488)عن جرير وسفيان وأمحد يف مسنده ( 003، 885، 883)
عن جرير وفضيل وابن ( 0583)وابن خيزمية يف صحيحه ( 8141)وسفيان وشعبة والدارمي يف سننه 

عن مسعر ( 1/805-1/013)عن مسعر وسفيان وأبو نعيم يف احللية ( 4183)حبان يف صحيحه 
عن سفيان ومسعر وشعبة ويف (  82415-82413، 8811، 8558)وفضيل والبيهقي يف الكربي 

سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومسعر )،  ستهم عن مسعر وسفيان( 4185-4183)الشعب 
من حج هذا البيت، فلم يرفث، وم يفسق " منصور، عن أمت حازم، عن أمت هريرةعن  (وفضيل وشعبة

 .واللفي لسفيان" رجع كيوم ولدته أمه
، وعبد زهري بن معاوية، وأبو محاد احلنفي، وأبو عوانة، وأبو األحوصأن  وذكر الدارقطين

 .أيضا رواه عن منصور، به وم أقف علي من أخرج هلم ، وإسرائيل، وهرمياحلميد بن احلسني، وشريأ
                                                 

 (.0021:  88/812)علل الدارقطين . 8
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 .منصور، عن هالل بن يساف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: الوجه الراني 
عن إبراهيم بن طهمان عن ( 8104)البيزار يف مسنده و ( 82411)أخرجه البيهقي يف الكربي 

 منصور، به 
 

 .منصور، عن قيس، عن أبي هريرة:  الرالثالوجه 
حي  بن عقبة بن أمت العييزار، عن منصور،  عن طريق (3/308)أخرجه العقيلي يف الضعفاء 

 .، فذكر احلديث دوهعن قيس، عن أمت هريرة
 

 :ر عنه علي أوجه اختلف أصحاب منصو :  دراسة االختالف

 .منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة :الوجه األول 
 :مجع من أصحاب منصور وهم  رواه
 8.تقدم س نادرا وأعلم الناس يف منصور،هو ثقة ويدل:  سفيا  الروري (1)
 0.هو ثقة متفق عليه، تقدم : سفيا  بن عيينة (2)
 4.، تقدمثقة ثبتهو : بن كدام مسعر  (3)
 3.، تقدمة عابد إمامثقهو  :بن العياض فضيل  (4)
 5.، تقدمثبت حجة وخيطىء ىف األمساء قليال :بن الحجاج  شعبة (5)
 1.، تقدمثقة ثبت إال أن مساعه عن أىب إسحاق بأخرةهو  : زهير بن معاوية (6)
وقال تركه مجهور احملدثني  1.هو مفضل بن صدقة، أبو محاد احلنفي : أبو حماد الحنفي      (1)

ليس بقوي يكتب : وقال أبو حا   8.ئيليس بش: ل حييي بن معني وقا 1.مروك احلديث: النسائي 
                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 .نفس املرجع. 0
 (.41)انظر يف احلديث . 4
 (.30)انظر يف احلديث . 3
 (.8)انظر يف احلديث . 5
 (.48)انظر يف احلديث . 1
 (.1108:  3/811)مييزان االعتدال للذهيب ، (8111:  1/321)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 1
 (.118:  881) ائيللنس الضعفاء واملروكني. 1
 (. 8351:  1/485) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
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كان حممد خيطىء : ذكره ابن حبان يف اجملروحني وقال  8.كوىف ضعيف احلديث: وقال أبو زرعة  حديثه
خيطىء ح  يروي عن املشاهري األشياء املناكري فعرج عن حد االحتجاج به إذا انفرد وفيما وافق 

وقال الدارقطين  4.وما أرل حبديثه بأسا :قال ابن عدي  0.م أر بذلأ بأساالثقات فإن اعترب به معترب 
  3.ةهول: الدارقطين 

اجلمهور علي ترك حديثه فإنه ضعيف احلديث ولكنه يعترب به إذا كان موافقا للثقات كما صرح  : قلت
 .به ابن حبان

 5ثقة ثبت:  :  أبو عوانة (8)
 1.، تقدمثقة متقن صاحب حديثهو :  أبو األحوص (9)
  .يف حد حبثي م أظفر برمجته يف كتب الرجال:  حميد بن الحسينعبد ال (11)
 1صدوق خيطىء :بن عبد اهلل  شريك (11)
 1.ثقة تكلم فيه بال حجة :بن يونس  إسرائيل (12)
هو هرمي بن سفيان البجلى ، أبو حممد الكوىف، من الطبقة التاسعة أي : هريم بن سفيا   (13)

كان : قال أبو حا  88.حي  بن معنيو  82وثقه ابن سعد 8.من صغار أتباع التابعني وقد روي له اجلماعة

                                                 

 (.8351:  1/485) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.8255:  4/08) اجملروحني البن حبان  . 0
 (8180:  1/838)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 4
 (. 188:  4/841) للدارقطين الضعفاء واملروكني. 3
 (.41)انظر يف احلديث . 5
 .نفس املرجع. 1
 (.48)انظر يف احلديث . 1
 (.30)انظر يف احلديث . 1
:  1/033)التاريخ الكبري للبعاري ، (0110:  1/451) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 8

تقريب ، (.15:  88/42) هتذيب التهذيب البن حجر ، (1510:  42/811)هتذيب الكمال للميزي  ، (0113
 (.1018:  518) التهذيب البن حجر

 (1/451) الطبقات الكربي البن سعد. 82
 (.383:  8/881) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 88
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وقال البيزار صا  . عثمان بن أمت شيبة هو صدوق ثقة قال 0.وذكره ابن حبان يف الثقات 8.كان ثقة
 5.ثبت: والذهيب  3صدوق: وقال ابن حجر  4.صدوق: احلديث ليس بالقوي وقال الدارقطين

ومعظمهم من الثقات املتقنني وفيهم سفيان روي هذا الوجه أربعة عشر من أصحاب منصور :  قلت
وفيهم شريأ بن عبد اهلل ومهران بن سفيان فقط ينيزل . الثوري الذي هو أعلم الناس حبديث منصور

فال شأ أن احلديث حمفوا هبذا . عن درجة الصدوق واآلخر عبد احلميد بن احلسني م أظفر برمجته
   1.صوبه العقيلي يف الضعفاء وكذا" ل هو الصوابواألو "وبه قال الدارقطين . اإلسناد عن منصور

 

 .منصور، عن هالل بن يساف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: الوجه الراني 
 .1، تقدمثقة يغربوهو إبراهيم بن طهمان  رواه

إبراهيم بن طهمان هو ثقة ولكنه وهم يف هذا اإلسناد وزاد فيه هالل بن يساف ما م يذكره :  قلت
مث هو متفرد به وم يتابع، كما ذكره الدارقطين أيضا، ما يدل علي ومهه فيه . اآلخرين أصحاب منصور

 .فاحلديث من هذا الوجه شاذ مرجوح. ظاهرا
 

 .منصور، عن قيس، عن أبي هريرة:  الرالثالوجه 
:  بن معنياوقال وهو مروك احلديث وكذاب  .1أبو القاسم ،حي  بن عقبة بن أمت العييزار رواه

: وقال البعاري .82كذاب خبيث عدو اهلل، كان يسعر به: ورول ابن حمرز، عن ابن معني 8.شئليس ب
  .8 ليس بثقة: قال النسائي  .80وقال أبو داود ليس بشيء .88منكر احلديث: البعاري

                                                 

 (.383:  8/881) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.88125:  1/511) البن حبان الثقات. 0
 (.15:  88/42)هتذيب التهذيب البن حجر . 4
 (.1018:  518) يب التهذيب البن حجرتقر . 3
 (.5852:  0/445) الكاشف للذهيب. 5
 (3/441)للبعاري الضعفاء الكبري . 1
 (.30)انظر يف احلديث . 1
 (.4130:  4/022)هتذيب الكمال للميزي  ، (4212:  1/081)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 1
 (.8853:  4/328)رواية الدوري  –تاريخ ابن معني . 8
 (.4/022)هتذيب الكمال للميزي  . 82
 (.101:  821)الضعفاء واملروكني . 88
 (.4/022)هتذيب الكمال للميزي  . 80
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ضعيف  :وقال أبو زرعة  .يفتعل احلديث ،مروك احلديث، ذاهب احلديث : قال أبو حا 
وذكره الساجي  3.عامة ما يرويه ال يتابع عليه : ال ابن عديوق 4أيضا الدارقطينضعفه  0.احلديث

 5.ابن اجلارود يف الضعفاءو  ابن شاهني،والعقيلي والدوالمت، و 
كان ممن يروي املوضوعات عن أقوام أثبات ال جيوز : ذكره ابن حبان يف اجملروحني وقال 

 1.االحتجاج به حبال من األحوال
. مروك احلديث، وقد بدل يف اإلسناد وذكر قيس بدل أمت حازم رحي  بن عقبة بن أمت العييزا:  قلت

 .فاحلديث من هذا الوجه ليس بشيئ
 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه الراجح عن منصور يف هذا ( منصور، عن أمت حازم، عن أمت هريرة)الوجه األول 

 .احلديث ألنه مروي عن مجع من أصحاب منصور الثقات
خالف به مجهور ما الوجه الثاين معلول بتفرد الراوي والغرابة ألنه زاد يف اإلسناد راويا و أ

 .أصحاب منصور
 . وأما الوجه الثالث أيضا معلول بالتفرد والنكارة، ال يعتد به شيئا

 

 : الحكم علي الحديث 
 .احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه الشيعان يف صحيحيهما

                                                                                                                                           

 (.1/081)التاريخ الكبري للبعاري . 8
 (.132:  8/818) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.514:  4/841) الدارقطين الضعفاء واملروكني. 4
 (.0802:  8/12)عفاء الرجال البن عدي  الكامل يف ض. 3
 (.1524:  1/315) البن حجر لسان املييزان. 5
 (.8025:  4/881) اجملروحني البن حبان  . 1
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ال حتل الصدقة : ئل عن حديث أمت حازم، عن أمت هريرة، قال رسول اهلل وس:  (65)الحديث 
 8.لغين، يهجره فوق ثالث احلديث

 يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  الدراقطني فقال
 .فرواه الثوري، واختلف عنه يف رفعه، فرفعه إسحاق األزرق، والقاسم اجلرمي، ووقفه أسود بن عامر

رفعه شبابة، عن شعبة، ووقفه زهري، وفضيل بن عياض، وعمار بن حممد، واحلارث واختلف عن شعبة، ف
 0.بن نبهان، عن منصور، واألشبه املرفوع

 

  :الوقف والرفع  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .مرفوعا يرةمنصور، عن أبي حازم، عن أبي هر  :الوجه األول 
عن ييزيد بن هارون ( 3883)أبو داود يف سننه عن شيبان و ( 8280)أمحد يف مسنده  رجهأخ

( 5/851)عن شبابة عن شعبة واخلطيب يف تارخيه ( 8881)والنسائي يف الكربي  سفيان الثوري عن
عن القاسم بن ييزيد اجلرمي عن ( 501)عن بقية بن الوليد عن شعبة واخلرائطي يف مساوئي األخالق 

عن ابن وهب عن فضيل، ( 150)والقضاعي يف مسند الشهاب ( 1/801)أبو نعيم يف احللية سفيان و 
 لفي سفيانمرفوعا و  عن منصور، عن أمت حازم، عن أمت هريرة( سفيان وشعبة وفضيل وشيبان) أربعتهم

 ".ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار":
إسحاق األزرق أيضا رفعه عن الثوري عن منصور، به وم أقف علي من وذكر الدارقطين أن 

 .أخرجه
 

 .موقوفا يرةمنصور، عن أبي حازم، عن أبي هر : الوجه الراني 
شعبة، عن منصور، عن أمت حازم،  حممد بن جعفر عن عن( 8118)أخرجه أمحد يف مسنده 

أو فوق  -ال هجرة بعد ثالث ": أنه قال -قال شعبة رفعه مرة، مث م يرفعه بعد  -حيدث عن أمت هريرة 
 "فمات، دخل النار -أو فوق ثالث  -، فمن هاجر بعد ثالث -ثالث 

                                                 

ا أشار إليه كم" ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث"احلديث يف أصل النسخ مثل هذه العبارة ولعل الصواب . 8
 (.0021:  88/813)علل الدارقطين ، احملقق حمفوا الرمحن

 (.0021:  88/813)علل الدارقطين . 0
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أيضا وقفه عن الثوري عن منصور، به وم أقف علي من  أسود بن عامروذكر الدارقطين أن 
 . أخرجه

م أقف و  عن منصور زهري، وفضيل بن عياض، وعمار بن حممد، واحلارث بن نبهانوقفه  وكذا
 . علي من أخرج

 

 :اختلف أصحاب منصور عنه علي وجهني  :دراسة االختالف 

 .مرفوعا يرةمنصور، عن أبي حازم، عن أبي هر  :الوجه األول 
 :رواه أربعة من أصحاب منصور وهم 

 :مث اختلف عنه  8.تقدم س نادرا وأعلم الناس يف منصور،هو ثقة ويدل: سفيا  الروري  (1)
 4(ثقة عابد)والقاسم بن ييزيد اجلرمي  0(ثقة متقن عابد)بن هارون  فمرة رفعه عنه ييزيد ( أ)

 .منصور، عن أمت حازم، عن أمت هريرة عن 3(ثقة)وإسحاق األزرق 
 .موقوفا منصور، عن أمت حازم، عن أمت هريرةعن  5(ثقة) أسود بن عامرومرة وقفه عنه  ( ب)

قات األثبات فهذا الوجه حمفوا ال ثالثة وكلهم من الث رفعه عنه:  القول الراجح عن سفيا  الروري
فلعله أخطأ فيه . وم يتابعالثقات  مجهور خالفتفرد به و ومن وقفه عنه وهو أيضا ثقة ولكنه . شأ
 .فاحلديث من وجهه املرفوع أويل وأشبه بالصواب. ووهم

 :مث اختلف عنه  6.، تقدمثبت حجة وخيطىء ىف األمساء قليال :شعبة بن الحجاج  (2)
صدوق كثري التدليس عن )وبقية بن الوليد  1(ثقة حافي رمي باإلرجاء)شبابة  فمرة رفعه عنه ( أ)

 .عن منصور 1(الضعفاء

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.1118:  121) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.5525:  350) املرجع السابق. 4
 (.481:  823) حجر املرجع السابق. 3
 (.524:  888) املرجع السابق. 5
 (.8)انظر يف احلديث . 1
 (.0144:  014) رتقريب التهذيب البن حج. 1
 (.143:  801) املرجع السابق. 1
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: عن منصور مث قال  8(ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة)ومرة وقفه عنه حممد بن جعفر  ( ب)
 .قال شعبة رفعه مرة، مث م يرفعه بعد

يشأ فيه مث تابعه بقية بن الوليد، فهو  رفعه شبابة وهو ثقة حافي فال:  القول الراجح عن شعبة
تقدير، مث وقفه حممد بن جعفر وهو غندر وهو ثقة صحيح الكتاب فهو المقبول يف املتابعة علي أقل 

 .فلعل احلديث حمفوا من كال الوجهني مرفوعا وموقوفا. يصرح بأن شعبة مرة رفعه، مث وقفه

 :تلف عنه مث اخ 0.، تقدمثقة عابد إمامهو :  فضيل بن العياض (3)
 4.ثقة حافي عابدمرة رفعه عنه عبد اهلل بن وهب هبذا اإلسناد وهو  ( أ)
 .ومرة رواه عنه غريه موقوفا ولكنين م أظفر مبن أخرج له به ( ب)

احلديث حمفوا عنه من كال الوجهني رفعا ووقفا، فمن رفعه عنه :  القول الراجح عن فضيل بن عياض
عمار بن قطين، ولكن تابعه زهري بن معاوية وهو ثقة ثبت و وهو ثقة كما مر ومن وقفه فلم يذكره الدار 

 .وهو صدوق خيطئ، كما سيأيت حممد

  3.، تقدمثقة صاحب كتاب هو:  شيبا  بن عبد الرحمن (4)
ألنه مروي عن أربعة من أصحاب منصور  فيه الوجه املرفوع حمفوط ال شأ احلديث من هذا:  قلت

واألشبه : "وبه قال الدارقطين  .الناس حبديث منصوراألثبات ومنهم الثوري من هو أعلم و الثقات 
 ".املرفوع

 

 .موقوفا يرةمنصور، عن أبي حازم، عن أبي هر : الوجه الراني 
 : مجع من أصحاب منصور وهم  رواه

احلديث من هذا الوجه عنه مرجوح لتفرد الراوي عنه كما تقدم يف دراسة : سفيا  الروري  (1)
 .الوجه األول

احلديث من هذا الوجه عنه خمتلف فيه واألشبه بالصواب وجهه املرفوع   : شعبة بن الحجاج (2)
 .كما تقدم يف دراسة الوجه األول

                                                 

 (.5111:  310) املرجع السابق. 8
 (.30)انظر يف احلديث . 0
 (.4183:  401) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.38)انظر يف احلديث . 3
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 8.ثقة ثبت هو: بن معاوية  زهير (3)
 0.، تقدمثقة عابد إمامهو :  فضيل بن عياض (4)
ابن أخت سفيان الثورل وأخو سيف بن )كوىف هو أبو اليقظان ال:  عمار بن محمد      (5)

وهو خمتلف يف  4(.هـ810)وهو من الطبقة الثامنة ومن الوسطى من أتباع التابعني  (حممد، سكن بغداد
ليس به : قال أبو حا   5.ثقة:  أخري وقال مرة 3.م يكن به بأس: قال حييي بن معني توثيقه كما 

كان ممن فحش :  يف اجملروحني وقال وذكره ابن حبان 1ليس بقول: قال أبو زرعة . بأس يكتب حديثه
وقال  1صدوق خيطىء وكان عابدا: وقال ابن حجر  1.ه وكثر ومهه ح  استحق الرك من أجلهخطؤ 

 8.ثقة: الذهيب 
، من الطبقة (هـ812)، أبو حممد البصرل هو احلارث بن نبهان اجلرمى : الحارث بن نبها   (1)

 88.بشيئ ليس: قال حييي بن معني . وهو مروك احلديث 82.الثامنة ومن الوسطى من أتباع التابعني
رجل صا  وم يكن يعرف : قال أمحد بن حنبل  80.كان ضعيفا ضعيفا: وقال علي بن املديين 

مروك : وقال النسائي  83.منكر احلديث: وقال البعاري 84.باحلديث وال حيفظه، منكر احلديث
                                                 

 (.48)انظر يف احلديث . 8
 (.30)انظر يف احلديث . 0
، (842:  1/08)التاريخ الكبري للبعاري ، (0181:  1/418) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 4

تقريب التهذيب ، (.158:  1/325) هتذيب التهذيب البن حجر ، (3812:  08/023)هتذيب الكمال للميزي  
 (.3140:  321) البن حجر

 (.0882:  1/484) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 (.08/023)هتذيب الكمال للميزي  . 5
 (.0882:  1/484) رح والتعديل البن أمت حا  اجل. 1
 (.138:  0/885) اجملروحني البن حبان  . 1
 (.3140:  321) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.4881:  0/58) الكاشف للذهيب. 8
، (8231:  5/011)هتذيب الكمال للميزي  ، (0318:  0/013)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 82

 (.3140:  321) تقريب التهذيب البن حجر، (011:  0/851) التهذيب البن حجر هتذيب 
 (.4015:  3/11)رواية الدوري –تاريخ ابن معني . 88
 (.34:  10)الضعفاء ألمت نعيم . 80
 (.301:  4/88) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 84
 (.0/013)التاريخ الكبري للبعاري . 83
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ف ضعي: وقال أبو زرعة . مروك احلديث، ضعيف احلديث، منكر احلديث: وقال أبو حا    8.احلديث
كان من الصاحلني الذين غلب عليهم : ذكره ابن حبان يف اجملروحني وقال  0.ف احلديث يف حديثهضعي

وهو ممن يكتب : وقال ابن عدي  4.عليهم الوهم ح  فحش خطؤه وخرج عن حد االحتجاج به
 1.ضعفوه: وقال الذهيب 1.مروك: وقال ابن حجر  5.ليس بالقوي: وقال الدارقطين  3.حديثه

وجهه املوقوف عن منصور روي عن ستة من أصحاب منصور وم يثبت عن الثوري احلديث من :  قلت
بقي عمار وهو صدوق خيطئ مث احلارث هو مروك احلديث ف. رهوشعبة هذا علي األرجح كما تقدم ذك

يضا فاحلديث من هذا الوجه أ. وقد تابعه فضيل وهو ثقة وكذا تابعه زهري بن معاوية وهو ثقة ثبت
 .حمفوا إن شاء اهلل

 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
االختالف منشؤه  وهذا يستليزم أن. احلديث من كال الوجهني رفعا ووقفا حمفوا عن منصور

 (8118)أمحد يف مسنده  احلديث عند ما مر منفي كما بينه شعبة واضحا. نفسه وقد وهم فيهمنصور 
قال  -أمت حازم، حيدث عن أمت هريرة  شعبة، عن منصور، عن روي من طريق حممد بن جعفر عن
، فمن هاجر بعد -أو فوق ثالث  -ال هجرة بعد ثالث ": أنه قال -شعبة رفعه مرة، مث م يرفعه بعد 

فهذا يدل علي أن الوهم قد وقع علي منصور فرواه مرة . "فمات، دخل النار -أو فوق ثالث  -ثالث 
وهذا احلديث ال نعلم رواه عن أمت حازم : " فلذا نص البيزاروم يتابع،  بهمث هو متفرد . رفعا وأخري وقفا

 .وهذا احلديث يشري إيل وهم منصور يف هذا اإلسناد 1."إال منصور

ولكن الدارقطين صوب الوجه املرفوع ألن احلديث له طرق أخري مرفوعة عن أمت هريرة غري 
 "ال هجرة بعد ثالث" وفيه طريق منصور هذا، كما أخرجه مسلم عن العالء عن أبيه عن أمت هريرة

                                                 

 (881:  08) سائيللن الضعفاء واملروكني. 8
 (.301:  4/88) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.881:  8/000) اجملروحني البن حبان  . 4
 (.413:  0/312)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي   .3
 (.854:  0/831) للدارقطين الضعفاء واملروكني. 5
 (.8258:  831) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.111:  8/425) الكاشف للذهيب. 1
 (.8103:  81/843)مسند البيزار . 1
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فلذا م يقر شعيب األرنؤوط ". فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار"وليس فيه الشطر األخري 
" ال هجرة فوق ثالث: "فالصحيح من احلديث مرفوعا هو قوله" بالشطر األخري من املرفوعة ونصه

 8".يف األحاديث املرفوعة فلم يصح" فمن هجر أخاه فوق ثالث فمات، دخل النار: "فقط، وأما قوله
 .وهذا الروايات حممولة علي حديث منصور

ألن الشطر األخري . فما يرجح يل هو قول الدارقطين، إن كان احلديث عن منصور حمفوظا
 هول علي حكم املرفوع، فاحلديث مع شطر فهو ولو كان من قول الصحامت، حمميشري إيل األمور الغيبية 
ت مرفوعا إن شاء اهلل وقد صحح األلباين حديث منصور املرفوع مع الشطرين  األول والثاين كالمها ثاب
  0.وهذا إسناد صحيح على شرطهما: كالمها يف اإلرواء وقال 

 

 : الحكم علي الحديث 
احلديث من وجهه الراجح صحيح اإلسناد، صححه األلباين وشعيب األرنؤوط يف حتقيق سنن 

وعبد اهلل بن عمر وعائشة  أىب أيوب األنصارل وأنس بن مالأ وله شواهد متوفرة من حديث 4أمت داود
 3.وعبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث واملسور بن خمرمة وابن مسعود وعائشة وهشام بن عامر

                                                 

 (.85/31)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 8
 (.0208:  1/80) لأللباين إرواء الغليل. 0
 (.1/013)وسنن أمت داؤد ت األرنؤوط ( 3883رقم احلديث )صحيح وضعيف سنن أمت داود لأللباين . 4
 (.0208:  1/80) لأللباين إرواء الغليل: انظر للتفصيل . 3
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ال حيل الصدقة لغين : وسئل عن حديث أمت حازم، عن أمت هريرة، قال رسول اهلل :  (66)الحديث 
 .وال ذي مرة سوي

 رويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهملي:  الدارقطني فقال
 .فرواه ابن عيينة، عن منصور، عن أمت حازم، عن أمت هريرة، مرفوعا

 .وشأ بعضهم عن ابن عيينة يف رفعه
 .وخالفه إسرائيل، فرواه عن منصور، عن سام بن أمت اجلعد، عن أمت هريرة، رفعه

    8.ورواه حصني، عن أمت حازم، عن أمت هريرة، موقوفا
 

  : الرفع والوقف الختالف فيا: وو االختالف ن

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .مرفوعا يرةمنصور، عن أبي حازم، عن أبي هر  :الوجه األول 
سفيان بن عيينة عن  عنمد بن الوليد القرشي حممن طريق ( 8105)أخرجه البيزار يف مسنده 

 ."وال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي: "ولفظه  مرفوعا عن أمت هريرة  عن أمت حازم منصور
أخرجه احلاكم يف من طريق عبد اجلبار بن العالء و ( 0411)أخرجه ابن خيزمية يف صحيحه 

زم، عن أمت حدثنا سفيان، عن منصور، عن أمت حا قال حربمن طريق علي بن ( 8311)املستدرك 
 .ووافقه الذهيب. لى شرط الشيعنيع: وقال احلاكماحلديث،  هريرة يبلني به، فذكر

 

 .موقوفا منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: الوجه الراني 
من طريق سعدان بن نصر، حدثنا سفيان به، عن أمت ( 84812) يف سننه ورواه البيهقي

 ".لعله: قال، هو عن النيب : فقيل لسفيان: "وزاد. هريرة
: قيل لسفيانو عن حممد بن عباد عن سفيان ( 1888)أبو يعلي املوصلي يف مسنده  أخرجه

 .لعله: رفعه؟ قال
 

 .مرفوعا منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة: الوجه الرالث 
 .عن إسرائيل، به( 8818)والدارقطين يف سننه ( 8101)أخرجه البيزار يف مسنده 

 

 :اختلف أصحاب منصور عنه علي ثالثة أوجه  :دراسة االختالف 
                                                 

 (.0028:  88/813)علل الدارقطين . 8
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 .مرفوعا يرةمنصور، عن أبي حازم، عن أبي هر  :ألول الوجه ا
 :مث اختلف عنه  8.وهو ثقة متفق عليه، تقدم ه سفيان بن عيينةروا

وعلي بن حرب ( ال بأس به)وعبد اجلبار بن العالء  0(ثقة)حممد بن الوليد القرشي فمرة رواه  ( أ)
 3.إسناده صحيح: وقال األعظمي . عنه، به مرفوعا 4(صدوق فاضل)

به،  1 (صدوق يهم)وحممد بن عباد  5(صدوق: قال أبو حا  ) سعدان بن نصرة رواه ومر   ( ب)
وقال حسني  ".لعله: قال .هو عن النيب : فقيل لسفيان"موقوفا، مث وقع الشأ علي سفيان كما ورد 

 1.إسناده صحيح: سليم أسد 

السياق يدل أن ابن  احلديث من كال الوجهني حمفوا إيل ابن عيينة ومث:  القول الرجح عن سفيا 
قد وهم فيه واضطرب، فرواه مرة موقوفا ومرة مرفوعا ومث أنه انفرد بروايته عن  مع إمامته وجاللته عيينة

عيينة عن منصور ابن تفرد به ":  وقال يف األفرادوإليه أشار الداقطين . منصور عن أمت حازم وم يتابع
ن ميون عنه، وقال يف موضع مرفوع ويف موضع عنه، رواه عنه عبد اجلبار فأسنده، ورواه حممد ب

 1."موقوف
 .فاحلديث من هذا الوجه معلول بالوهم واالضطراب يف اإلسناد، فهذا الوجه مرجوح:  لتق
 

 .موقوفا منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: الوجه الراني 
 .ة الوجه األولسفيان بن عيينة ولكنه معلول بالوهم واالضطراب كما تقدم آنفا يف دراس رواه

 
 .مرفوعا منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة: الوجه الرالث 

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.1414:  588) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.3128:  488) املرجع السابق. 4
 (.3/11)صحيح ابن خيزمية . 3
(. 3458:  3/351)، الثقات ممن م يقع يف الكتب الستة لقطلوبغا (3/088) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 5

 (.852:  818)سؤاالت السلمي للدارقطين )ثقة مأمون : وقال الدارقطين 
 (.5884:  311) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.88/10)مسند أمت يعلي ت حسني سليم أسد . 1
 (.5331:  5/015)للمقدسي أطراف الغرائب واألفراد . 1
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 8.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجةإسرائيل بن يونس هو  رواه

فاحلديث من هذا الوجه  0.ثقة وتعجب من حفظهإسرائيل هو ثقة وقال اإلمام أمحد فيه بأنه :  قلت
ص قد توبع علي روايته، تابعه أبو حصني بروايته عن سام عن حمفوا عن منصور إن شاء اهلل وباخلصو 

يف ، وابن أمت شيبة (8148) سننه، وابن ماجه (0581) يف سننه النسائي ، أخرجهأمت هريرة 
يف  ، والبيهقي(8882) يف سننه ، والدارقطين(4082)، وابن حبان يف صحيحه (41521)مصنفه 
 أمت عن مت بكر بن عياشكلهم عن أ( 8218و 1821) يف مسنده ، وأمحد(84818) الكربي

   .به ،حصني، عن سام

ائيل على وقد تابع إسر  عن سام عن أمت هريرة  عن منصور والصواب حديث إسرائيل: قال البيزار 
 .4عن أمت هريرة  روايته أبو حصني فرواه عن سام

  .3ونقله عنه اليزيلعي أيضا

 .إن شاء اهلل وإليه أشار الدارقطين كما يفهم من كالمهفاحلديث من هذا الوجه حمفوا عن منصور 
 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه ( عن سام بن أمت اجلعد عن أمت هريرة منصور)احلديث من وجهه الثالث املرفوع 

ين والبيزار كما أيده قول الدارقط. همن الثقات احلفاا وقد توبع عليح عن منصور ألن إسرائيل هو الراج
 .واليزيلعي أيضا

 ،ألن سفيان بن عيينة مع ثقته وحفظه قد وهم فيه واضطرب وأما الوجه األول والثاين معلول
 .فهما مرجوحان

  

                                                 

 (.30)انظر يف احلديث . 8
 (.320:  0/385)هتذيب الكمال للميزي  . 0
 (.81/11)مسند البيزار . 4
 (.0/488) لليزيلعي نصب الراية. 3
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 : الحكم علي الحديث 
بني سام وأمت أعله بعض النقاد باالنقطاع  صحيح اإلسناد ولكن احلديث من وجهه الراجح

رواته ثقات، إال أن أمحد بن ":  فقال( 488/ 0)نصب الراية  يف صاحب التنقيحأعله  ماكهريرة،  
رد  قد األلباين الشيخ ولكن وأقره اليزيلعي ."سام بن أمت اجلعد م يسمع من أمت هريرة: حنبل قال
وقد جاء فيه " التهذيب"قول أمحد هذا م يذكر ىف ترمجة سام من " : وقال يف اإلرواء وصححه عليهما

تبني أمساء الصحابة الذين م يلقهم سام أو م يسمع منهم وليس فيهم أبو  ،ئمةنقول كثرية عن األ
 8."فاهلل أعلم ،هريرة بل جاء ذكره ىف مجلة الصحابة الذين رول عنهم سام وم يعل باإلنقطاع

                                                 

 (.113:  4/414) لأللباين إرواء الغليل. 8
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من قال :  وسئل عن حديث األغر، وامسه سلمان، عن أمت هريرة، قال رسول اهلل :  (67)الحديث 
 .ال اهلل أجنته يوما من الدهر أصابه قبلها ما أصابهال إله إ
يرويه هالل بن يساف، عن األغر، حدث به منصور بن املعتمر، وحصني بن عبد :  الدارقطني فقال

 .الرمحن، واختلف عنهما
 فأما منصورمل

 فرواه الثوري، عن منصور، واختلف عنهمل
وخالفهما . ، عن منصور مرفوعا إىل النيب فرواه عيسى بن يونس، وابن إمساعيل الفارسي، عن الثوري
وهو حممد بن إمساعيل يف هذا احلديث كلمة  أبو نعيم، فوقفه على أمت هريرة، وزاد أبو إمساعيل الفارسي،

 .لقنوا موتاكم ال إله إال اهلل: م يقلها غريه، وهي قوله
 ورواه أبو عوانة، واختلف عنهمل

 .وغريه يرويه عن أمت عوانة موقوفا .منصور مرفوعا فرواه حبان بن هالل، عن أمت عوانة، عن
 .وكذلأ رواه إبراهيم بن طهمان، وجرير بن عبد احلميد، وأبو حفص األبار، عن منصور

وأما حصني بن عبد الرمحن، فرواه عمرو بن عثمان الكالمت، عن زهري بن معاوية، عن حصني، عن 
 .هالل، عن األغر، عن أمت هريرة، عن النيب 

 .فه شعبة، وهشيم، وعبثر بن القاسم، رووه عن حصني، عن هالل، موقوفاوخال
 .ورواه علي بن عابس، عن حصني، عن األغر، عن أمت هريرة موقوفا، أسقط منه هالل بن يساف

 .والصحيح عن حصني، ومنصور املوقوف
، حدثنا حدثنا أمحد بن حممد بن إمساعيل، حدثنا حممد بن أشكاب، حدثنا أبو إمساعيل الفارسي
لقنوا : سفيان، عن منصور، عن هالل، عن األغر، عن أمت هريرة، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

موتاكم ال إله إال اهلل، فإنه من كانت آخر كالمه من الدنيا ال إله إال اهلل عند املوت أجنته يوما من 
  8.الدهر، أصابه قبل ذلأ ما أصابه

 

  : والوقف الرفع الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

                                                 
 (.0012:  88/041)علل الدارقطين . 8
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 .مرفوعا عن أبي هريرة سلما  األغرعن هالل بن يساف عن  منصور :الوجه األول 
عن  عيسي بن يونسمن طريق  (8814و 821-821)أخرجه ابن األعرامت يف معجمه 

والطرباين يف ( 4223)ن يف صحيحه وابن حبامن طريق إمت كامل عن أمت عوانة ( 821)ويف  سفيان
من طريق أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل الفارسي عن سفيان وأبو نعيم يف احللية ( 8833)الدعاء 

عن ( 882)عن عيسي بن يوسف عن سفيان والبيهقي يف األمساء والصفات ( 82/481 -1/801)
عن أمت عوانة وأورده ( 1080) عن سفيان وأمت عوانة والبيزار يف مسنده( 81-81)سفيان ويف الشعب 
واخلطيب يف  (001/0" )سداسياته"وابن ثرثال يف ( 4/0/0" )حديثه"ابن حيويه يف األلباين وعيزاه إيل 

عن منصور، به، فذكر احلديث مفصال  (سفيان وأبو عوانة)عن سفيان كالمها  (0/025" )املوضح"
 .وخمتصرا

 

 .موقوفا عن أبي هريرة ما  األغرسلعن هالل بن يساف عن  منصور: الوجه الراني 
ذكر الدارقطين أنه يرويه الثوري موقوفا من رواية أمت نعيم عنه وم أقف علي من أخرجه ولكين 

من طريقه عن الثوري عن حصني ومنصور أو ( 1235)وجدت طريقا أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 
 .أحدمها عن هالل عن أمت هريرة موقوفا وليس فيه األغر

 .لدارقطين أنه قد روي عن أمت عوانة أيضا موقوفا وم أقف علي من أخرجهوذكر ا
موقوفا  ميد، وأبو حفص األبار، عن منصوروكذلأ رواه إبراهيم بن طهمان، وجرير بن عبد احل

 . وم أظفر بروايتهم يف كتب احلديث يف حد حبثي
 

 : اختلف عن أصحاب منصور علي وجهني : دراسة االختالف 
 .مرفوعا عن أبي هريرة سلما  األغرعن هالل بن يساف عن  منصور :ول الوجه األ

 :رواه عن منصور 
 :مث اختلف عنه  8.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور، تقدم:  سفيا   الروري (1)
ذكره  ابن )حممد بن إمساعيل الفارسي تابعه و  0(ثقة مأمون)فمرة رفعه عنه عيسي بن يونس  ( أ)

 .عن منصور عن هالل عن األغر عن أمت هريرة عن النيب  8(يغرب: قال حبان يف الثقات و 

                                                 
 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.5438:  338) تقريب التهذيب البن حجر. 0
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ثقة حافي )وعبد الرزاق الصنعاين  0(صدوق له أغالط)ومرة وقفه عنه أبو نعيم النععي  ( ب)
وعبد الرزاق . عن منصور عن هالل عن األغر عن أمت هريرة 4(مصنف شهري عمي يف آخر عمره فتغري

 .م يذكر األغر
من رواه مرفوعا وهو عيسي بن يونس، ثقة مأمون وتابعه حممد بن إمساعيل :  عن سفيا وجه الراجح ال

الفارسي وهو ال يعرف عنه كثري إال ذكره ابن حبان يف الثقات وقال يغرب، فهو مقبول يف املتابعة إن 
هو ومن رواه موقوفا . فاحلديث من وجهه املرفوع عن الثوري حمفوا ان شاء اهلل. صح قول ابن حبان

أبو نعيم وهو صدوق مع أن له أغالط وتابعه عبد الرزاق وهو ثقة حافي، إال أنه قد وهم يف هذا 
فاحلديث من الوجه ". سلمان األغر"اإلسناد علي أغلب الظن ملا أنه نقص فيه وأسقط من اإلسناد 

 .املرفوع أشبه بالصواب عند الباحث
 :ا مث اختلف عنه أيض 3، تقدمثقة ثبتهو  : أبو عوانة (2)
 .، بهعن منصور 5(ثقة حافي)فمرة رفعه عنه أبو كامل اجلحدري  ( أ)
 .، بهعن منصور( م يذكره الدارقطين وم أجده)ومرة وقفه عنه غري واحد  ( ب)
روايته مع تفرده إال إذا  أبو كامل هو ثقة حافي، فال يشأ فيه ويقبل:  وجه الراجح عن أبي عوانةال

وأما من رواه عنه موقوفا م أقف عليه يف  . ه حمفوا إن شاء اهللفاحلديث من هذا الوج التفت به القرائن
 .فال وجه إال التوقف باحلكم عليه. كتب احلديث

أن احلديث من الثوري وأبو عوانة حمفوا من هذا الوجه املرفوع ألن كال الراويني من أثبت :  قلت
عن الثوري مرجوح حسب وأما الوجه املوقوف . أصحاب منصور والثوري أعلم الناس حبديث منصور

 .من رواه موقوفا عنه عليه لعدم وجوددراسيت وعن أمت عوانة ال حيكم 
 
 

                                                                                                                                           
 (.85011:  8/11) البن حبان الثقات. 8
أفرط ابن معني فكذبه وقال البعاري هو يف األصل : وقال ( 3240:  450) ذيب البن حجرتقريب الته. 0

 .صدوق
 (.3213:  453) املرجع السابق. 4
 (.33)انظر يف احلديث . 3
 (.5301:  331) تقريب التهذيب البن حجر. 5
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 .موقوفا عن أبي هريرة سلما  األغرعن هالل بن يساف عن  منصور: الوجه الراني 
 :رواه مجع من أصحاب منصور وهم 

 .دناوالوجه املرفوع عنه أصح عن تقدم دراسته يف الوجه األول :سفيا  الروري  (1)
 .والوجه املرفوع عنه أصح عندنا تقدم دراسته يف الوجه األول :أبو عوانة  (2)
 .8، تقدمثقة يغرب وتكلم فيه لإلرجاء هو : إبراهيم بن طهما  (3)
 .0، تقدمهو ثقة : جرير بن عبد الحميد (4)
 .4صدوق وكان حيفي وقد عمي : أبو حفص األبار (5)
هم من الثقات إال أبو حفص وهو ال ينيزل عن  احلديث من هذا الوجه حمفوا أيضا ألن الرواة:  قلت

وصوبه . فيشد بعضهم بعضا، وإن م نلتفت إيل رواية سفيان الثوري وأمت عوانة. درجة الصدوق
 .الدارقطين أيضا

 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
من  احلديث من كال الوجهني حمفوا عن منصور إن شاء يف رأي الباحث ألن كليهما مرويان

 . أخري موقوفاالثقات فاحلديث قد يكون روي مرفوعا مرة و 
 ."، ومنصور املوقوف3والصحيح عن حصني": بينما أن الدارقطين صوب الوجه املوقوف وقال 

إال من  وهذا احلديث ال نعلمه يرول عن النيب :  قالومن جهة أخري صوب البيزار الوجه املرفوع و 
، ورواه عيسى بن يونس عن الثوري، عن منصور (مت عوانة مرفوعاحديث أ) هذا الوجه هبذا اإلسناد

                                                 
 (.30)انظر يف احلديث . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
 (.3841:  385) تقريب التهذيب البن حجر. 4
حصني بن عبد الرمحن السلمي أبو اهلذيل الكويف ثقة تغري هو )احلديث ما روي عن حصني بن عبد الرمحن : قلت . 3

عن هالل عن األغر عن النيب مرفوعا  ألنه روي عنه مرة. فيه اضطراب( 8418:  812حفظه يف اآلخر، التقريب 
عن حديج بن معاوية عن حصني ( 1481)جه الطرباين يف األوسط صلي اهلل عليه وسلم، إال أنه معلول بالتفرد، أخر 

مث روي عنه موقوفا أخرجه عبد ". م يرو هذا احلديث عن حصني إال حديج بن معاوية: "بن عبد الرمحن به وقال
عن الثوري عن حصني ومنصور أو أحدمها موقوفا وليس فيه األغر وكذا الضيب أخرجه يف ( 1235)الرزاق يف مصنفه 

فاإلسناد مضطرب عن حصني مرفوعا وموقوفا  . من طريق ابن الفضيل عن حصني موقوفا وفيه األغر( 853)دعاء ال
 .كما هو الظاهر
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أيضا فتابعه على مثل هذه الرواية وقد روي هذا احلديث حصني بن عبد الرمحن، عن هالل بن يساف 
 8.(أي املرفوع أصح) واألغر، عن أمت هريرة موقوفا ومنصور أحفي من حصني
حديث الثوري ومنصور، م نكتبه إال غريب من " :مث شأ أبو نعيم يف أصل احلديث وقال 

 "والذي قبله يف الكسب عباد بن كثري ،عن سفيان، عيسى بن يونستفرد به "مث قال " من هذا الوجه
 

لعل الدارقطين رجح الوجه املوقوف علي املرفوع باعتباره رواية الرواة األكثر عددا ولكن الرواة يف :  قلت
سفيان الثوري ومعلوم بأنه أعلم الناس حبديث منصور ومث ما روي  الوجه املرفوع أوثق وأثبت منهم وفيهم

. عن الثوري وأمت عوانة من الوجه املوقوف فهو يف موضع الشأ ومرجوح حسب دراستنا، كما تقدم
فالوجه املرفوع أقوي من الوجه املوقوف ويتلقي الرجيح عند الباحث وأيده ترجيح البيزار للوجه املرفوع 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيعني غري عمرو بن "ين الوجه املرفوع ونصه وكذا صحح األلبا
علي أية حال ميكن اجلمع بينهما إن فرضنا أن  0."وقد توبع. ثقة من شيوخ البعاري خالد املصري وهو

 .احلديث مرة روي مرفوعا ومرة موقوفا،  فبمجموع الطرق احلديث من كال الوجهني حمفوا إن شاء اهلل
 . واهلل أعلم

وإما إعالل أمت نعيم األصبهاين ليس بصحيح ألن احلديث جاء من طريق حصني ومن طرق 
ليس متفردا بل توبع،   عيسى بن يونسمث  4أخري عن أمت هريرة مرفوعا وموقوفا وإن كان فيها ضعف

 . كما تقدم
 

 :الحكم علي الحديث 
وكذا ( 8840)سلسلة األحاديث الصحيحة  احلديث من وجهه املرفوع صحيح كما صححه األلباين يف

ومثله ال يقال من املرفوع ألن املوقوف أيضا صحيح مبجموع الطرق إن شاء اهلل، بينما أنه علي حكم 
   .قبل الرأي

  

                                                 
 (.1080:  85/11)مسند البيزار . 8
 (.8840:  3/511) لأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة. 0
 (.1/010)صحيح ابن حبان ت شعيب األرنؤوط : انظر للتفصيل . 4
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 . ابن عمرمروياته من مسند  
 .، يف غسل اجلمعةوسئل عن حديث لنافع، عن ابن عمر، عن النيب :  (68)الحديث 

 .يرويه أصحاب نافع، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب :  نيالدارقط فقال
 ورواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنهمل

 وروي عن منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل
 .فرواه إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن نافع، عن ابن عمر

 .عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن ةاهد، عن ابن عمر: وقيل
مية حممد بن إبراهيم الطرسوسي، ومحاد بن احلسن مجيعا عن حممد بن سابق، عن إبراهيم، ورواه أبو أ

 8.عن منصور، عن ةاهد، ونافع، عن ابن عمر، والقوالن حمفوظان عن منصور
 

  :بغيره  يراو الإبدال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن نافع، عن ابن عمر :الوجه األول 
البيزار يف مسنده من طريق أمت أمية و ( 32)الطرسوسي يف مسند عبد اهلل بن عمر  أخرجه

عن حممد بن السابق عن أبراهيم بن كالمها  محاد بن احلسن بن عنبسة الوراقمن طريق ( 5131)
 ". من أتى اجلمعة فليغتسل "طهمان، به ولفظه 

 

 .عن مجاهد، عن ابن عمر منصور،: الوجه الراني 
 .دون ذكر من رواه م أقف علي من أخرجه ولكن أفادنا الدارقطين بوجوده

 

 .منصور، عن مجاهد ونافع، عن ابن عمر: الوجه الرالث 
عن  محاد بن احلسن أبو عبد اهلل، وأبو أميةمن طريق ( 0512)أخرجه أبو عوانة يف مستعرجه 
 .دوه ،ر بهحممد بن السابق عن إبراهيم عن منصو 

 

 :اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه :  دراسة االختالف

 .منصور، عن نافع، عن ابن عمر :الوجه األول 

                                                 

 (.0111:  80/438)الدارقطين علل . 8
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 .إبراهيم بن طهمان من رواية محاد بن احلسن وأمت أمية عن حممد بن السابق عنه، به رواه

يته عن منصور هذا كما وقد تفرد بروا 8.، تقدمثقة يغرب وتكلم فيه لإلرجاءإبراهيم بن طهمان هو و 
وهذا احلديث ال نعلم رواه عن منصور إال إبراهيم بن طهمان، وال نعلم أسند منصور، عن  :قال البيزار 

وتفرد مبن رواه عنه أيضا وهو حممد بن سابق  التميمي كما قال  0.نافع، عن ابن عمر غري هذا احلديث
 :مث اختلف عنه  .4صدوق: ابن حجر 

عن إبراهيم  5(ثقة)ومحاد بن احلسن  3(صدوق صاحب حديث، يهم)أمية فمرة رواه عنه أبو  ( أ)
 .عن منصور عن نافع عن ابن عمر

ومرة رواه عنه أبو أمية ومحاد بن احلسن عن إبراهيم عن منصور عن ةاهد ونافع عن ابن  ( ب)
 .عمر أي قرن مع نافع، ةاهد

هو ثقة وتابعه أبو أمية ولو كان يهم يتبني منه أن كال الوجهني رواه نفس الراويني ومها محاد :  قلت
لوجهني حمفوظني إن م وهذا يدل علي أن كال ا. ولكنه ال ينيزل عن درجة الصدوق فيشد بعضهم بعضا

فاحلديث حمفوا من كال . م ممن م ينيزل عن درجة الثقة إال حممد بن سابق وهو صدوقخيطأ من دوهن
    "والن حمفوظان عن منصوروالق: "الوجهني إن شاء اهلل وبه قال الداقرطين 

 

 .منصور، عن مجاهد، عن ابن عمر: الوجه الراني 
 .فال وجه إال التوقف باحلكم عليه. أيضا إبراهيم بن طهمان وم أقف علي من أخرجه رواه

 
 

 .منصور، عن مجاهد ونافع، عن ابن عمر: الوجه الرالث 
 .دم يف دراسة الوجه األولإبراهيم بن طهمان وقد ثبت عنه هذه الرواية كما تق رواه

 

 

                                                 

 (.30)انظر يف احلديث . 8
 (. 80/881)مسند البيزار . 0
 (.5181:  318) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.5122:  311) املرجع السابق. 3
 (.8384:  811) املرجع السابق. 5
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 :الراجح عن منصور  خالصة الدراسة والوجه
احلديث من كال الوجهني عن نافع وةاهد من رواية منصور حمفوا إن شاء اهلل كما يدل عليه 

 .وللحديث طرق عديدة عن ابن عمر كما مر بالتفصيل يف السؤال. السياق
 

 

  :الحكم علي الحديث 
    .إسناده حسن لذاته والرواة كلهم من الثقات إال حممد بن سابق وهو صدوق احلديث من كال الوجهني
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وسئل عن حديث سام بن أمت اجلعد، عن ابن عمرمل أنه كان إذا كان جنبا، فأراد :  (69)الحديث 
 .أن يأكل، أو يشرب، توضأ

 يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
 .ة، واحلسن بن صا فرواه شعبة، وأبو عوان

 .وخالفهم إسرائيل، وجرير، روياه، عن منصور، عن سام بن عبد اهلل بن عمر، عن أبيه
حي  بن يعلى، فروياه، عن منصور، عن سام بن أمت اجلعد، عن سام بن : وخالفهم الثوري، وأبو احملياة
 8.عبد اهلل، عن أبيه، وهذا أشبه

 

 .ووجه آخر من وجوه االختالف ا دة والنقصالزيا الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .سالم بن أبي الجعد، عن ابن عمرعن منصور  :الوجه األول 
: حدثنا حممد، قال: أخربنا حممد بن املثىن، قال: قال( 8200) أخرجه النسائي يف الكربل

ن عمر، أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو اجلعد، عن اب حدثنا شعبة، عن منصور، عن سام بن أمت
 .سام بن عبد اهلل بن عمر: ليس فيه .موقوف .يشرب وهو جنب توضأ وضوءه للصالة

 .عنه، به فيما أورده الدارقطين وم أقف علي من أخرجه أبو عوانة، واحلسن بن صا رواه 
 

 .عمر، عن أبيه منصور، عن سالم بن عبد اهلل بن: الوجه الراني 
عن الثوري، عن منصور، عن سام بن عبد اهلل، عن عبد اهلل بن ( 8212)أخرجه عبد الرزاق 

 .موقوف. ب، وهو جنب، توضأ وضوءه للصالةعمرمل كان إذا أراد أن يأكل، أو ينام، أو يشر 
 ."سام بن أمت اجلعد" وأسقط فيه

 .به، وم أقف علي من أخرجه ذكر الدارقطين أن احلديث روي عن إسرائيل وجرير أيضا
 

 .منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن سالم بن عبد اهلل، عن أبيه: الوجه الرالث 
أخربنا :  قال( 8208) حدثنا وكيع والنسائي يف الكربل: لقا (113)أخرجه ابن أمت شيبة 

يان الثوري، عن سفعن ( وعبد الرمحن بن مهدي وكيع)كالمها ،  حدثنا عبد الرمحن: بن بشار، قال حممد
إذا أراد اجلنب ":  منصور بن املعتمر عن سام بن أمت اجلعد عن سام بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه قال

                                                 

 (.4215:  84/811)علل الدارقطين . 8
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وهو  أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب": لفي النسائيو  ."توضأ أو ينام أو يشرب أن يأكل
 .موقوف. "جنب، توضأ وضوءه للصالة

 .أيضا رواه كما أورد الدارقطين وم أقف علي من أخرجه علىحي  بن ي أبو احملياة
 

 .عليعن  أبي الجعدسالم عن ن منصور، عن ع: الوجه الرابع 
عن سفيان ( 12و 54)والفضل بن الدكني يف الصالة ( 8211)أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 

 .علي عن عن منصور عن سام عن أمت اجلعدالثوري 

األحوص عن منصور عن سام عن  أمت من طريقه عن (158)مصنفه أخرجه ابن أمت شيبة يف و 
 .علي عن أمت اجلعد

 

 .عليعن  أبي الجعدعن  ن منصور،ع:  الوجه الخامس
حدثنا : وقال ( 588)أخرجه أبو بكر النيسابوري يف األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف 

سفيان، عن منصور، عن  :رزاق وفيه قال حدثنا إسحاق عن عبد ال( 121)ويف  علي حدثنا عبد اهلل
 .، فساق احلديث دوهعلي عن سام بن أمت اجلعد

وليس فيه  أمت األحوص هناد بن السري عن من طريق( 8204)وأخرجه النسائي يف الكربي 
 .أيضا سام بن عبد اهلل

 

 :اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه :  دراسة االختالف

 .ن أبي الجعد، عن ابن عمرسالم بعن منصور  :الوجه األول 
 : رواه عن منصور 

 0.، تقدمثبت حجة وخيطىء ىف األمساء قليال:  شعبة بن الحجاج (8)
 0، تقدمثقة ثبتهو :  الوضاح أبو عوانة (0)
حيان بن شفى بن هىن بن  بن صا  بن حى هو احلسن بن صا :  الحسن بن صالح      (4)

وهو من الطبقة السابعة ومن كبار (. هـ818-هـ822)د رافع اهلمداىن الثورل أبو عبد اهلل الكوىف العاب

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.33)انظر يف احلديث . 0
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كما قال . وثقه اجلمهور إال أنه متشيع 8.املفرد دبروي له اجلماعة إال البعاري األأتباع التابعني وقد 
قال أمحد بن حنبل و  0كان متشيعايح احلديث كثريه، و ، صحكان ناسكا عابدا، فقيها حجة:د ابن سع

 1.والنسائي 5والعجلي 3وثقه حييي بن معني 4.الورعائن لنفسه ىف احلديث و ص ،، متفقهصحيح الرواية :
قال  1.، متقنحافي ،ثقة: ال أبو حا  قو زهد تقان وفقه وعبادة و اجتمع فيه إ: قال أبو زرعة و 

للحسن بن صا  قوم حيدثون : وقال ابن عدي  8.ذكره ابن حبان يف الثقات 1.ثقة عابد: الدارقطىن 
املقدار وهو عندل  م أجد له حديثا منكرا ةاوزعنه أحاديث صاحلة مستقيمة، و قد رووا ... عنه بنسخ

، أحد األعالم  :الذهيب  قالو  88ثقة فقيه عابد رمى بالتشيع: قال ابن حجر  82.من أهل الصدق
  80.صدوق عابد متشيع

 ن أثبت أصحابهاحلديث من هذا الوجه عن منصور حمفوا وقد رواه ثالثة من أصحابه وكلهم م: قلت 
سام بن أمت اجلعد هل هو مسع هذا عن ابن عمر مباشرة أم  ولكن الشأ بقي يف. يشد بعضهم بعضا

وعلي أية حال . وذلأ ألن احلديث من غري هذا الوجه روي بواسطة 84.بواسطة؟ ألنه كان يرسل كثريا
 .أيضاأن سام قد أدرك ابن عمر وروي عنه أحاديث فقد حيتمل السماع عنه مباشرة 

    

                                                 

:  0/085)التاريخ الكبري للبعاري ، (0135:  1/454) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 8
هتذيب ، (843:  1/418)سري أعالم النبالء للذهيب ، (8041:  1/811)هتذيب الكمال للميزي  ، (0508

 (.8052:  818) تقريب التهذيب البن حجر، (581:  0/015) التهذيب البن حجر 
 (.1/454) الطبقات الكربي البن سعد. 0
 (.11:  4/81) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.8014:  4/011)تاريخ ابن معني رواية الدوري . 3
 (.012:  885)للعجلي الثقات . 5
 (.1/811)هتذيب الكمال للميزي  . 1
 (.11:  4/81) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.0/015) ن حجر هتذيب التهذيب الب. 1
 (.1811:  1/813) البن حبان الثقات. 8
 (.331:  4/851)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 82
 (.8052:  818) تقريب التهذيب البن حجر. 88
 (.8241:  8/401) الكاشف للذهيب. 80
 (.0812:  001) تقريب التهذيب البن حجر. 84
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 .منصور، عن سالم بن عبد اهلل بن عمر، عن أبيه: الوجه الراني 
 :رواه عن منصور 

 :مث اختلف عنه  8.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور، تقدم :سفيا  الروري  (1)
عن  0(ثقة حافي مصنف شهري عمي يف آخر عمره فتغري)فمرة رواه عنه عبد الرزاق الصنعاين  ( أ)

 .وليس فيه سام بن أمت اجلعد م بن عبد اهلل بن عمر، عن أبيهمنصور، عن سا
ثقة ثبت حافي عارف ) وعبد الرمحن بن مهدي 4(ثقة حافي عابد) وكيعومرة رواه عنه  ( ب)

وفيه سام بن  منصور، عن سام بن أمت اجلعد، عن سام بن عبد اهلل، عن أبيهعن  3(بالرجال واحلديث
 .أمت اجلعد وسام كالمها مذكور

عن منصور عن عن سفيان الثوري  5(ثقة ثبت)ومرة رواه عنه عبد الرزاق والفضل بن الدكني  ( ت)
 .عن علي سام عن أمت اجلعد

 عن منصور، عن سام بن أمت اجلعدوعبد الرزاق من رواية إسحاق عنه  1ومرة رواه عنه عبد اهلل ( ث)
 .علي عن اجلعد

وهم واالضطراب يف هذا اإلسناد، هل لست متأكد من وقع عليه ال:  الوجه الراجح عن سفيا  الروري
علي منصور أم علي الثوري؟ لقد وقع االختالط والتقدمي والتأخري يف األسانيد عن الثوري، خيالف بعضه 
بعضا، فمرة روي الثوري عن منصور عن سام بن عبد اهلل، لكن منصور م يرو شيئا عن سام بن عبد 

عن سام عن أمت اجلعد عن علي وفيه تقدمي وتأخري ألن ومرة روي عن منصور . اهلل فيما وقفنا عليه
ومرة أخري رواه ! سام بن عبد اهلل هو شيخ سام بن أمت اجلعد وليس تلميذه، مث جعله من مسند علي

! عن منصور عن سام بن أمت اجلعد عن علي وليس فيه سام بن عبد اهلل وهو أيضا من مسند علي
وما يشبه . وقع الوهم علي الثوري بنفسه بأن الظن علي فيغلب. لثقاتالرواة من دون الثوري كلهم من ا

منصور، عن سام بن أمت اجلعد، عن سام بن عبد بالصواب من هذا األوجه وهو ما رواه الثوري عن 
من رواية وكيع وعبد الرمحن بن مهدي عنه وكالمها من الثقات احلفاا مع أنه متصل  اهلل، عن أبيه

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.3213:  453) البن حجرتقريب التهذيب . 0
 (.1383:  518) املرجع السابق. 4
 (.3281:  458) املرجع السابق. 3
 (.5328:  331) املرجع السابق. 5
 . م استطيع أن اتأكد من هو عبد اهلل هذا. 1
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فاحلديث فيما يرجح يل حمفوا عن هذه . كما سيأيت  حي  بن يعلىمتابع، تابعه  مث الثوري. السند
 .      واهلل أعلم". وهذا أشبه"الطريق وأيده قول الدارقطين 

 8.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجة هو :إسرائيل بن يونس  (2)
 0.وهو ثقة، تقدم :جرير بن عبد الحميد  (3)

فمنصور م يسمع . ب منصور الثقات إال أنه ناقصهذا الوجه وإن رواه ثالثة من أصحا:  قلت
 .فهو مرجوح. احلديث من سام مباشرة بل بواسطة سام بن أمت اجلعد ما يدل عليه الطريق اآلتية

 

 .منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن سالم بن عبد اهلل، عن أبيه: الوجه الرالث 
 :رواه عن منصور 

 .ح عن الثوري كما تقدم يف دراسة الوجه الثاينهذا هو الوجه الراج:  سفيا  الروري (8)
، الكوىف هو حي  بن يعلى بن حرملة التيمى، أبو احملياةو :  أبو المحياة يحيى بن يعلى      (0)

 3.ثقة: وثقه حي  بن معني  4.وهو من الطبقة الثامنة ومن الوسطي من أتباع التابعني( هـ13-812)
    .ثقة:  1والذهيب 1قال ابن حجرو   5."الثقات"ابن حبان ىف كتاب  وذكره

وقد تقدم يف دراسة . كال الراويني من الثقات وفيهم الثوري من هو أعلم الناس حبديث منصور:  قلت
 .فهذا الوجه حمفوا إن شاء اهلل. الوجه الثاين بأن هذا هو الوجه الراجح عن الثوري وصوبه الدارقطين

 

 .عليعن  ي الجعدعن منصور، عن سالم، عن أب: الوجه الرابع 
 :رواه عن منصور 

                                                 

 (.30)انظر يف احلديث . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
:  1/488)التاريخ الكبري للبعاري ، (0112:  1/414) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 4

تقريب ، (511:  88/424) هتذيب التهذيب البن حجر ، (1838:  40/31)هتذيب الكمال للميزي  ، (4841
 (.1111:  581)  التهذيب البن حجر

 (.40/31)هتذيب الكمال للميزي  . 3
 (.81401:  8/018) البن حبان الثقات. 5
 (.1111:  581) جرتقريب التهذيب البن ح. 1
 (.1018:  0/418) الكاشف للذهيب. 1



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

404 

 

 .الوجه غري ثابت عن الثوري كما تقدم يف دراسة الوجه الثاين هذا:  سفيا  الروري (8)
 :مث اختلف عنه  8.، تقدمثقة متقن صاحب حديثهو :  أبو األحوص (0)
منصور عن سام عن أمت  عن 0(ثقة حافي صاحب تصانيف)فمرة رواه عنه ابن أمت شيبة  ( أ)
 .  يه تقدمي وتأخري ألن سام بن عبد اهلل هو شيخ سام بن أمت اجلعد وليس تلميذهوف علي عن اجلعد
عن منصور عن سام بن أمت اجلعد عن علي وليس فيه  4(ثقة)السري ومرة رواه عنه هناد بن  ( ب)
 .سام

 الثاين مثفيه كما مر يف دراسة الوجه االضطراب، ألن الثوري وهم  أوهلا. هذا الوجه فيه علتان:  قلت
الوهم واضطرب يف اإلسناد فمرة أسقط سام بن عبد اهلل ومرة فعل التقدمي  أبو األحوص أيضا وقع عليه

إبدال الصحامت بصحامت آخر، فهذا احلديث ليس من مسند علي بل مسند ابن : وثانيا . والتأخري
 .    فال حيتج به .ه املعروفةعمر، كما ثبت بطرق

 

 .عليعن  بي الجعدأعن  ن منصور،ع:  الوجه الخامس
 :رواه عن منصور 

 .وهو غري ثابت عنه، كما تقدم يف دراسة الوجه الثاين:  سفيا  الروري (8)
 .وهو غري ثابت عنه، كما تقدم يف دراسة الوجه الرابع:  أبو األحوص (0)

 . هذا الوجه مردود باطل:  قلت
 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه  (م بن أمت اجلعد، عن سام بن عبد اهلل، عن أبيهمنصور، عن سا)لوجه الثالث ا

وكالمها من الثقات  حي  بن يعلىالراجح عن منصور يف هذا احلديث ألن سنده متصل ورواه الثوري و 
 ".وهذا أشبه: "وبه قال الدارقطين . أعلم الناس حبديث منصور مع أن الثوري

أيضا حمفوا عن منصور إال  (عد، عن ابن عمرسام بن أمت اجلعن منصور )وأما الوجه األول 
 . أن احلديث لعله غري متصل ومساع سام هذا احلديث عن ابن عمر فيه شأ

                                                 

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 (.4515:  402) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.1402:  513) تقريب التهذيب البن حجر. 4
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 .وأما الوجه الثاين معلول بالنقص يف اإلسناد وسقط الراوي، فال حيتج به

، وأما الوجه الرابع واخلامس كالمها معلول بالوهم واالضطراب وإبدال الصحامت بصحامت آخر
 .فال يعتد به أيضا

 

 :الحكم علي الحديث 
احلديث من وجهه الراجح هو صحيح اإلسناد ألن الرواة كلهم من الثقات ورجال الصحيحني 

 .عند أمت شيبة يف مصنفه والنسائي يف الكربي
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: ، قالوسئل عن حديث ييزيد بن بشر السكسكي، عن ابن عمر، عن النيب :  (71)الحديث 
 ...ال إله إال اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء اليزكاة، وحج البيت اإلسالم شهادة أن 

 يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
 .فرواه حي  القطان، عن الثوري، عن منصور، عن سام بن أمت اجلعد، عن رجل م يسمه، عن ابن عمر

وه، عن الثوري، عن منصور، عن سام، ومسوا وخالفه أبو إسحاق الفيزاري، ووكيع بن اجلراح، ومؤمل، فرو 
 .عن ييزيد بن بشر السكسكي: الرجل، وقالوا

 .وكذلأ رواه فضيل بن عياض، عن منصور
 .ورواه جرير، عن منصور، عن سام، عن عطية، موىل بين عامر، عن ييزيد بن بشر، عن ابن عمر

 .ورواه حصني بن عبد الرمحن، عن ييزيد بن بشر، أو بشر بن ييزيد
 .دث به عنه حجاج بن دينارح

 8.والقول عندي قول جرير بن عبد احلميد، عن منصور
 

  : ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر :الوجه األول 
 عنمن طريق القاسم بن ييزيد اجلرمي عن سفيان ( 100)بانة الكربي أخرجه ابن بطة يف اإل
مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه : أال جتاهد؟ قال: قيل البن عمر:  سام بن أمت اجلعد عن رجل قال

وإيتاء اليزكاة وصوم رمضان  اإلخالص وإقام الصالة: إن اإلسالم بين على  س كلمات: " وسلم يقول
 ."واحلج

 .وم أقف علي من أخرجه عنه به أيضا رواه حي  القطان رقطين أنقال الدا
 

 .عن ابن عمر منصور، عن سالم عن يزيد بن بشر السكسكي: الوجه الراني 
هشام  أمتعن ( 104)وابن بطة يف اإلبانة الكربي  ن وكيعع( 3181)أخرجه أمحد يف مسنده 

أمت إسحاق الفيزاري، وفضيل واخلطيب  عن( 84885-84883)والطرباين يف الكبري  ومؤمل الرفاعي
وأبو إسحاق  ومؤمل هشام الرفاعي وأبوكيع و )تهم ست عن احلجاج بن دينار،( 811)يف الكفاية 
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عن منصور عن سام بن أمت اجلعد عن ييزيد  الثوري سفيانعن ( احلجاج بن دينار الفيزاري وفضيل و
 .، فساق احلديثد؟ قالأال جتاه: قيل البن عمر: السكسكي وهو ييزيد بن بشر قال

 

 .سالم، عن عطية، مولى بني عامر، عن يزيد بن بشر، عن ابن عمر عن منصور: الوجه الرالث 
ومن طريقه البيهقي يف الشعب  حدثنا جرير: قال (42488و 88514)أخرجه ابن أمت شيبة 

، السكسكي ر، عن ييزيد بن بشرعن منصور، عن سام بن أمت اجلعد، عن عطية، موىل بين عام (08)
 .فساق احلديث دوه

حدثنا أبو جعفر حممد بن قال  (381" )تعظيم قدر الصالة"أخرجه أبو عبد اهلل املروزي يف و 
عن سام، عن عطية العامري، عن ييزيد بن بشري  عن إسرائيل عن منصور عمار الرازي، ثنا عبيد اهلل بن موسى

امللأ بن مروان بكسوة الكعبة، فأتيت عبد اهلل بن  بعثين عبد: ييزيد  لوفيه قا. فذكر القصةبه،  اجلرشي
يا أبا عبد الرمحن، آثرت احلج والعمرة على اجلهاد؟ ثالث مرات، : عمر فكنت عنده، فأتاه رجل فقال

أن تعبد اهلل ال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت اليزكاة، : إن اإلميان بين على  س" ويلأ، : فقال
ال، بل حتج البيت، : تصوم رمضان، وحتج البيت؟ فقال: ، فقال الرجل"ان وحتج البيت، وتصوم رمض
 ."ين رسول اهلل وتصوم رمضان، هكذا حدث

أظن هذا خطأ من  ."ييزيد بن بشر السكسكي" بدل" ييزيد بن بشري اجلرشي: "ويف رواية إسرائيل:  قلت
تب الرجال هذا اإلسم وقد ألنين م أجد يف ك. النساخ أو تصحيف أو وهم من إسرائيل أو من دونه

ن ىف النسعة يحتمل أف. ، فليس هو هو8ذكر البعاري ييزيد بن بشري الضبعي الذي قد أدرك اجلاهلية
 .واهلل أعلم". ييزيد بن بشر السكسكي"تصحيف واألصل هو 

 

 .اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه: دراسة االختالف 

 .عن رجل لم يسمه، عن ابن عمرمنصور، عن سالم بن أبي الجعد،  :الوجه األول 
 :مث اختلف عنه  0.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور، تقدمرواه الثوري و 

 8(ثقة عابد)والقاسم بن ييزيد اجلرمي  4(ثقة متقن حافي إمام قدوة) حي  القطانفمرة رواه عنه  ( أ)
 .الرجلاك ذمن هو  لم يسمف .عن سام بن أمت اجلعد عن رجل عن ابن عمر منصورعن 

                                                 

 (.4834:  1/484)التاريخ الكبري للبعاري . 8
 (.8)انظر يف احلديث . 0
 (.1551:  588) تقريب التهذيب البن حجر. 4



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

408 

 

صدوق )ومؤمل  4(ليس بالقوي) هشام الرفاعي وأبو  0(ثقة حافي عابد)ومرة رواه عنه وكيع  ( ب)
واحلجاج بن  1(ثقة عابد إمام)وفضيل  5(ثقة حافي له تصانيف)وأبو إسحاق الفيزاري  3(سيء احلفي

 1(ال بأس به)دينار 
الثقات وال خالف مع إمكان اجلمع كال الروايتني مروي عن الرواة :  القول الراجح عن سفيا  الروري

بينهما، حيث أن الراوي اجملهول يف الوجه األول قد وردت يف الوجه الثاين وهو ييزيد بن بشر 
إال أن فيه علة خفية وهو االنقطاع بني . ث من كال الوجهني حمفوا بظاهر إسنادهفاحلدي. السكسكي

ذكر ذلأ البعاري يف ترمجة . ر عطية بينهمافقد وهم الثوري فيه وم يذك. سام بن أمت اجلعد وييزيد
ومن مث قال ابن  8.وكذا ذكره أبو حا  يف ترمجته 1"وم يذكر الثوري عطية: "عطية مويل بين عامر وقال 

ألن  ،انقطاعه: أوالمها: فيه علتان: "وقال شعيب األرنؤوط  82." يسمعه سام من ييزيدم" :عساكر 
جهالة حال ييزيد : وثانيهما ،..ة بن قيس الكالمت موىل لبىن عامرعطيساملا م يسمعه من ييزيد، بينهما 

 88."بن بشر، وهو السكسكي فيما قال أبو حا 

 .احلديث من هذا الوجه معلول بوهم الراوي واالنقطاع يف اإلسناد وبالتايل مرجوح:  قلت
 

 .عن ابن عمر منصور، عن سالم عن يزيد بن بشر السكسكي: الوجه الراني 
 .ي ولكنه قد وهم فيه وأسقط الراوي يف اإلسناد كما تقدم يف دراسة الوجه األولالثور  رواه

 

 .سالم، عن عطية، مولى بني عامر، عن يزيد بن بشر، عن ابن عمر: الوجه الرالث 
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 : رواه عن منصور 
 8.وهو ثقة، تقدم :جرير بن عبد الحميد  (8)
   0.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجةوهو  : إسرائيل بن يونس (0)

فاحلديث من هذا الوجه حمفوا ال . جرير وإسرائيل كالمها من الثقات، يشد بعضهم بعضا:  قلت
ونقل ابن أمت ". والقول عندي قول جرير بن عبد احلميد، عن منصور "وقد صرح به الدارقطين . شأ

 -هل الشامرجل من أ-، عن عطية سام: جلنيمل يقولونييزيدون يف هذا اإلسناد ر " :حا  عن أبيه، قال 
: قال وهذه اليزيادة حمفوظة؟: قلت ألمت .(ص)سكسكي، عن ابن عمر، عن النيب عن ييزيد بن بشر ال

 4".نعم
 

 :والوجه الراجح عن منصور خالصة الدراسة 
 (سام، عن عطية، موىل بين عامر، عن ييزيد بن بشر، عن ابن عمر)احلديث من الوجه الثالث 
وصوبه الدارقطين وأبو . ه حمفوا برواية جرير وإسرائيل عن منصوريتلقي الرجيح يف هذا احلديث ألن

 .فهذا هو الوجه الراجح عن منصور. حا  أيضا

معلول بوهم الراوي  فهو. عن الثوري وقد وهم فيه كما تقدمكالمها وأما الوجه األول والثاين  
 .واالنقطاع يف اإلسناد

 

 :الحكم علي الحديث 
السكسكي وهو ةهول كما  ييزيد بن بشراإلسناد ألن فيه  احلديث من وجهه الراجح ضعيف
ولكن تساهله يف التوثيق  5وقد ذكره ابن حبان يف الثقات 3.قال أبو حا ، ال يعرف عنه جرحا وتعديال

ولكن احلديث روي بألفاا متقاربة من سياق آخر . التوثيق معروف لدي احملدثني، فال يعترب بقوله هذا
أن رجال قال لعبد " :ولفي مسلم . وغريه( 81-00)رجه مسلم عن حديث ابن عمر نفسه، كما أخ
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شهادة أن : إن اإلسالم بين على  س: "، يقولهلل إين مسعت رسول ا: أال تغيزو؟ فقال: اهلل بن عمر
 وبه يرتقي إيل الصحيح لغريه ".ال إله إال اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء اليزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت

 .إن شاء اهلل
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ال : ، قالوسئل عن حديث أمت عبد الرمحن السلمي، عن ابن عمر، عن النيب :  (71)الحديث 
 .حتلف بأبيأ، وال بغري اهلل، فإنه من حلف بغري اهلل فقد أشرك

 يرويه سعد بن عبيدة، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال

 .، عن ابن عمرفرواه حممد بن فضيل، عن األعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أمت عبد الرمحن
، اخلرييب، فروياه عن األعمش، عن سعد بن عبيدة، أنه مسع من ابن خالفه الثوري، وعبد اهلل بن داودو 

 .عمر
 ورواه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل

 .فرواه شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن حممد الكندي، عن ابن عمر

 .منصور، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمروخالفه الثوري، وييزيد بن عطاء، فروياه عن 
 .عن الثوري، عن أبيه، واألعمش، ومنصور، وجابر اجلعفي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر: وقيل

 .وكذلأ رواه احلسن بن عبيد اهلل، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر
عبيدة،  وقال عمر بن عبيد، عن سعيد بن مسروق، عن رجل م يسمه، عن ابن عمر، وهو سعد بن

 8.ومساه الثوري، عن أبيه
 

  : ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن سعد بن عبيدة، عن محمد الكندي، عن ابن عمر :الوجه األول 
والطحاوي يف عن شيبان ( 8/054)وأبو نعيم يف احللية ( 5415)أخرجه أمحد يف مسنده 

: بدل " صاحب يل من كندة"عن جرير غري أنه م يسم الراوي وقال ( 148)شرح مشكل اآلثار 
 ". حممد الكندي"

 . شيبان قد صرح بإسم الراوي الذي م يسمه جرير فال إشكال فيه :قلت 
 

 .منصور، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر: الوجه الراني 
وابن ( 0221)وأبو داود الطيالسي يف مسنده  (1214 و 5584) أخرجه أمحد يف مسنده

والطحاوي يف شرح مشكل ( 5810و 5818)وأبو عوانة يف مستعرجه ( 185)اجلعد يف مسنده 
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من طرق ( 5482)البيزار يف مسنده ( 3108)والشعب ( 88142)والبيهقي يف الكربي ( 142)اآلثار 
 .، بهعن شعبة

دثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرمحن حدثنا ح: وقال ( 5484)وأخرجه البيزار يف مسنده 
 .الثوري عن منصور، به

 أخربنا الثوري، عن أبيه، واألعمش، ومنصور،:  قال( 85801)وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 
وليس فيه حممد . أيضا( 811)واحلاكم يف مستدركه ( 3823)به دوه ومن طريقه أمحد يف مسنده 

 .الكندي
 

 :لف أصحاب منصور عنه علي وجهني اخت :دراسة االختالف 

 .منصور، عن سعد بن عبيدة، عن محمد الكندي، عن ابن عمر :الوجه األول 
 :رواه عن منصور 

  8.، تقدمثقة صاحب كتابهو :  شيبا  بن عبد الرحمن (8)
 0.هو ثقة، تقدم:  جرير بن عبد الحميد (0)

تابعه جرير غري أنه م يذكر احلديث حمفوا عن منصور من هذا الوجه ألن شيبان هو ثقة و :  قلت
فال إشكال فيه بعد ما ورد التصريح يف ، "صاحب يل من كندة"حممد الكندي ولكن أشار إليه بقوله 

 .رواية شيبان
 

 .منصور، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر: الوجه الراني 
 :رواه عن منصور 

 4.خيطىء ىف األمساء قليال كما سبقثبت حجة و  هو :شعبة بن الحجاج  (8)

 3.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور، تقدم :سفيا  الروري  (0)

                                                 

 (.38)انظر يف احلديث . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
 (.8)انظر يف احلديث . 4
 .نفس املرجع. 3



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

423 

 

من ثور بن عبد مناة بن أد بن )هو سعيد بن مسروق الثورل الكوىف : سعيد بن مسروق       (4)
، وهو والد سفيان وعمر ومبارك، ومن الطبقة (هـ أو بعدها801(  )طاطة بن إلياس بن مضر بن نيزار

وثقه حي   فقد .متفق علي توثقههو و  8وقد روي له اجلماعة. وا صغار التابعنيالسادسة من الذين عاصر 
ذكره ابن حبان  5.ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن املديىن 3.، والنسائى4، والعجلى0بن معني وأبو حا 

  .ثقة: أيضا  1والذهيب 1وقال ابن حجر 1"الثقات"ىف 

و الظاهر ألن الرواة كلهم من الثقات، يشد بعضهم هذا الوجه أيضا حمفوا عن منصور كما ه:  قلت
ما  سعد بن عبيدةعلي  احلسن بن عبيد اهللو  وجابر اجلعفي األعمشمث توبع منصور عليه، تابعه . بعضا

 .يدل علي صحته
 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
الثقات يقوي احلديث من كال الوجهني حمفوا بظاهر اإلسناد عن منصور ألنه مروي عن 

 : ولكن احلديث يف بداية إسناده علتان كما يلي . بعضهم بعضا

حممد وهذا  8.يف الوجه األول وهي جهالة حممد الكندي كما صرح به أبو حا  علته: اجلهالة  ( أ)
 . الكندي م يذكر يف الوجه الثاين

م يسمعه سعد  وهذا مما": ذكر البيهقي . بني سعد بن عبيدة وابن عمر االنقطاع: االنقطاع  ( ب)
  8".بن عبيدة من ابن عمر

                                                 

:  4/584)التاريخ الكبري للبعاري ، (03112:  1/402) الطبقات الكربي البن سعد: مجته يف انظر تر . 8
تقريب ، (830:  3/10) هتذيب التهذيب البن حجر ، (0455:  88/12)هتذيب الكمال للميزي  ، (8121

 (.0484:  038)  التهذيب البن حجر
 (.011:  3/11) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.185:   8/325) للعجلي اتالثق. 4
 (.88/12)هتذيب الكمال للميزي  . 3
 (.0241:  5/452)  غلطايهتذيب الكمال للمإكمال . 5
 (.1852:  1/418) البن حبان الثقات. 1
 (.0484:  038) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.8851:  8/333) الكاشف للذهيب. 1
 (.580 : 1/840) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
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حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن سعد بن :  فقال( 5000)يف مسنده رواه اإلمام أمحد  وأما ما
كنت مع ابن عمر يف حلقة فسمع رجال يف حلقة أخرل وهو يقول ال وأمت فرماه ابن ":  عبيدة قال

 ."نها وقال إهنا شركع عمر باحلصى وقال إهنا كانت ميني عمر فنهاه النيب 
سندا ومتنا، فهذه الرواية حممولة على رواية منصور، إذ يف رواية منصور ( 5051) يف وكذا ذكره

أنه م يسمعه، إذ حيتمل أنه مسع رجال يف حلقة أخرل م يكن فيها، مث منصور أثبت وأتقن من 
 0.هكذا قال مقبل بن هادي الوادعي .األعمش، واألعمش أيضا مدلس

وقفنا على أن منصور بن :  طريق منصور بعد ذكر مشكل اآلثارل اإلمام الطحاوي يف قامث 
عن سعد بن عبيدة رجال  املعتمر قد زاد يف إسناد هذا احلديث على األعمش، وعلى سعيد بن مسروق،

  4.بينه وبني ابن عمر يف هذا احلديث ففسد بذلأ إسناده ةهوال
 شذ مبعالفةن كال الوجهني ومن ناحية أخري هو فمن ناحية أن منصور قد مسع احلديث م
لعل هذا هو . وهذا يسبب الردد يف احلكم عليه. مجهور أقرانه بيزيادة حممد الكندي يف السند األول

 . السبب من أجله م يعقب الدارقطين بالرجيح بني هذه الروايتني
 

 :الحكم علي الحديث 
عن منصور معلول بالوهم واالنقطاع وكذا حممد  فيما يتبني لدينا أن احلديث من كال الوجهني

إسناده ضعيف : "ضعفه شعيب األرنؤوط يف مسند أمحد وقال . الكندي ةهول، فهو ضعيف اإلسناد
طرق عن ابن عمر روي من  احلديثو  3 ."جلهالة الرجل الكندي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيعني

 5"فقد كفر أو أشركمن حلف بغري اهلل " هصححه األلباين ولفظ ،أخري

                                                                                                                                           

 (.88108:  82/58)السنن الكربي للبيهقي . 8
 (.811:  8/031) للوادعي أحاديث معلة ظاهرها الصحة. 0
 (.0/422) للطحاوي شرح مشكل اآلثار. 4
 (.82/052و 304، 8/011)مسند أمحد . 3
 (.0518:  1/818)لأللباين إرواء الغليل . 5
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 مروياته من مسند المقلين 
، أنه قص من شعره وسئل عن حديث ابن جبري بن مطعم، عن أبيه، عن النيب :  (72)الحديث 
 .على املروة
 : يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنه:  الدارقطني فقال

 . بن مطعم، عن أبيهفرواه وكيع، عن أبيه، عن منصور، عن كالب بن علي العامري، عن ابن جبري
وخالفه عمار بن رزيق رواه عن منصور، عن كالب بن علي، عن منصور بن أمت سليمان، عن جبري بن 

 .مطعم
وخالفهما جرير، رواه عن منصور، عن كالب بن علي، عن منصور بن أمت سليمان، عن ابن أخي جبري 

 . مرسال بن مطعم، عن النيب 
 .حدثنا جرير بذلأ: قوب الدورقي، قالحدثنا يع: حدثناه ابن صاعد، قال

 .ورواه عمرو بن ثابت، عن كالب بن علي، عن أمت سليمان بن جبري بن مطعم
عن عمرو بن ثابت، عن كالب بن علي، عن أمت عثمان، عن جبري بن مطعم، وقال سويد بن : وقيل
و مضطرب جدا عن عمرو بن ثابت، عن كالب بن علي، عن ابن جبري بن مطعم، عن أبيه، وه: سعيد

 8.ال يصح
 

  : ووجه آخر من وجوه االختالف ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن كالب بن علي العامري، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه :الوجه األول 
منصور، عن كالب بن علي وكيع عن أبيه عن من طريق ( 8518)أخرجه الطرباين يف الكبري 

على املروة يف عمرته،  رأيت النيب : الوحيدي، من بين عامر، عن ابن جبري بن مطعم، عن أبيه، قال
 .وهو يقصر من شعره

 

 .منصور، عن كالب بن علي، عن منصور بن أبي سليما ، عن جبير بن مطعم: الوجه الراني 
منصور، عن علي بن  من طريق إسرائيل عن ( 8210)اء أخرجه الدوالمت يف الكين واألمس

معه  على املروة رأيت رسول اهلل ": كالب العامري، عن أمت سليمان عن جبري بن مطعم قال
 ".مشقص يقص به شعره

                                                 

 (.4404:  84/301)علل الدارقطين . 8
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 . أيضا رواه وم أقف علي من أخرجه عمار بن رزيقأفادنا الدارقطين بأن 
 

منصور بن أبي سليما ، عن ابن أخي جبير بن  منصور، عن كالب بن علي، عن: الوجه الرالث 
 .مرسال مطعم، عن النبي 

 .م أقف علي من أخرجه
 

منصور، عن كالب بن يعلى، عن منصور بن أبي سليما ، عن ابن أخي جبير بن : الوجه الرابع 
 .مطعم، عن جبير بن مطعم
ى، عن منصور منصور، عن كالب بن يعلمن طريق جرير عن ( 84120)أخرجه ابن أمت شيبة 

على املروة  قام رسول اهلل : بن أمت سليمان، عن ابن أخي جبري بن مطعم، عن جبري بن مطعم قال
 .، فذكر احلديثبيده مقص يقصر به شعره

 
عنه نافع بن جبير بن  ،عن منصور بن أبي سليما  منصور عن كالب بن علي:  الوجه الخامس
 .مطعم، عن أبيه

عن منصور  قيس عن منصور عن كالب بن عليمن طريق ( 4338)أخرجه البيزار يف مسنده 
قصر  رأيت رسول اهلل : عنه نافع بن جبري بن مطعم، عن أبيه رضي اهلل عنه قال ،بن أمت سليمان

 .فذكر احلديث على املروة مبشقص،
في له فال دفظه إال من هذا الوجه ومدرك بن علي ةهول، ومنصور بن أمت سليمان ال د: وقال البيزار 

 8حديثا مسندا، وكالب بن علي رجل من أهل الكوفة
ال : رواه البيزار وضعفه، والطرباين يف الكبري وزاد(: 018/ 4)ال اهليثمي يف ةمع اليزوائد قو 
 .صرورة

 

 .اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه: دراسة االختالف 
 .طعم، عن أبيهمنصور، عن كالب بن علي العامري، عن ابن جبير بن م :الوجه األول 
والد وكيع بن )اجلراح وهو اجلراح بن مليح بن عدل بن فرس الرؤاسى، أبو وكيع الكوىف  رواه

وهو من الطبقة السابعة من  ( هـ811ـ ويقال ـه815( )اجلراح، وىل بيت املال ببغداد، وأصله من الرل
 . و خمتلف علي توثيقهه 8.كبار أتباع التابعني وروي له اجلماعة إال البعاري يف األدب املفرد

                                                 

 (.1/418)يزار مسند الب. 8
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 . ، ممتنعا بهكان عسرا ىف احلديث، و كان ضعيفا ىف احلديث: قال حممد بن سعد و 
: وقال مرة  0.قيس شيئا قطأبيه وال من حديث ما كتبت عن وكيع عن : وقال حي  بن معني مرة 

  5.ليس به بأس:  ومرة 3ثقة،: قال مرة مث  4.ضعيف احلديث
ذكره  1.يكتب حديثه وال حيتج به: وقال أبو حا   1.ثقة: وقال أبو داود  1.ال بأس به: وقال العجلي 

كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل وزعم حي  بن معني أنه كان وضاعا : ابن حبان يف اجملروحني وقال 
  8.للحديث

صدوق وألمت وكيع هذا أحاديث صاحلة وروايات مستقيمة وحديثه ال بأس به، وهو : وقال ابن عدي 
وم أجد يف حدثه منكرا فأذكره وعامة ما يرويه عنه ابنه وكيع وقد حدث عنه غري وكيع الثقات من 

  82.الناس
 88.صدوق يهم: وقال ابن حجر 

اجلراح هو صدوق يهم وقد تفرد هبذا اإلسناد وأسقط فيه منصور بن أمت سليمان الذي هو :  قلت
. وهذا ما يليزم إعالل حديثه بالوهم. علي ومهه فيهموجود يف أسانيد هذا احلديث األخري، ما يدل 

 . فاحلديث من هذا الوجه غري حمفوا
 

 .منصور، عن كالب بن علي، عن منصور بن أبي سليما ، عن جبير بن مطعم: الوجه الراني 
 : رواه عن منصور 

                                                                                                                                           

، (882:  3/581)هتذيب الكمال للميزي  ، (0115:  1/451) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 8
تقريب التهذيب البن ، (821:  0/11) هتذيب التهذيب البن حجر ، (38:  8/811)سري أعالم النبالء للذهيب 

 (.821:  841)  حجر
 (.3/581)هتذيب الكمال للميزي  . 0
 (.0815:  0/504) اجلرح والتعديل البن أمت حا   .4
 (.8051:  4/011)رواية الدوري –تاريخ بن معني . 3
 (.5451:  3/313) املرجع السابق. 5
 (.020:  85)الثقات . 1
 (. 58:  881)سؤاالت اآلجري أبا داود . 1
 (.0815:  0/504) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.884:  8/088) بان  اجملروحني البن ح. 8
 (.450:  0/384)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 82
 (.821:  841)  تقريب التهذيب البن حجر. 88
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 8.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجة:  إسرائيل بن يونس  (1)
 0.دم، تقال بأس به هو : عمار بن رزيق (2)
. إسرائيل بن يونس وهو ثقة وتابعه عمار بن رزيق وهو ال بأس به أي يقبل يف املتابعة رواه: قلت 

 .فاحلديث من هذا الوجه حمفوا عن منصور إن شاء اهلل
 

منصور، عن كالب بن علي، عن منصور بن أبي سليما ، عن ابن أخي جبير بن : الوجه الرالث 
 .مرسال مطعم، عن النبي 

 :مث اختلف عنه  4.بن عبد احلميد وهو ثقة، تقدم يرر رواه ج
منصور، عن كالب بن علي، عن منصور بن عن فمرة رواه عنه أحد م يسمه الدارقطين  ( أ)

 .مرسال أمت سليمان، عن ابن أخي جبري بن مطعم، عن النيب 
منصور، عن كالب بن يعلى، عن منصور بن أمت  عن ومرة رواه عنه أبو بكر بن أمت شيبة ( ب)

 .مرفوعا ليمان، عن ابن أخي جبري بن مطعم، عن جبري بن مطعمس
بكر ابن أمت شيبة رواه  ام أقف علي من رواه مرسال ولكن وجدنا أن أب:  الوجه الراجح عن جرير

ن فاحلديث م. ا به، حيتملفردفهو وإن كان من 3.ثقة حافي صاحب تصانيفوهو . مرفوعا عن جرير
 .إن شاء اهلل االوجه املرفوع هذا حمفوا عندن

 
منصور، عن كالب بن يعلى، عن منصور بن أبي سليما ، عن ابن أخي جبير بن : الوجه الرابع 

 .مطعم، عن جبير بن مطعم
 .وهو ثابت عنه هبذا اإلسناد إن شاء اهلل كما تقدم دراسته يف الوجه الثالث يررواه أيضا جر 

 

عنه نافع بن جبير بن  ،أبي سليما عن منصور بن  منصور عن كالب بن علي:  الوجه الخامس
 .مطعم، عن أبيه

                                                 

 (.30)انظر يف احلديث . 8
 (.41)انظر يف احلديث . 0
 (.41)انظر يف احلديث . 4
 (.4515:  402)التقريب . 3
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، أبو حممد الكوىف، من الطبقة السابعة من كبار أتباع هو قيس بن الربيع األسدلقيس  رواه
ما رأيت رجال بالكوفة أجود : قال سفيان بن عيينة يقول ف. وهو وثقه البعض ولينه اجلمهور 8.التابعني

  0.حديثا من قيس بن الربيع
   4.وعلمه كان يقال له اجلوال لكثرة مساعهكان كثري احلديث ضعيفا فيه، و :سعد بن قال او 

  3.رول أحاديث منكرة: ؟ قال قيس بن الربيع أل شىء ضعفه: نبل قيل ألمحد بن ح
  5.أتيناه فكان حيدثنا فكان رمبا أدخل حديث مغرية ىف حديث منصور: قال عفان 
هو عنده عن حديثه، كان حيدث باحلديث عن عبيدة، و ضعيف ال يكتب :   بن معني وقال حي
  1.ال يساول شيئا: خرل و قال مرة أ 1.منصور

  1.كان وكيع يضعفه: قال على : عارل قال البو 
إمنا أتى قيس من قبل ابنه ، كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها ىف فرج كتاب قيس : قال أبو داود و 

 8.وال يعرف الشيخ ذلأ
الناس يضعفونه وكان شعبة يرول عنه وكان معروفا باحلديث صدوقا ويقال إن ابنه أفسد  :قال العجلى 

 82.عليه كتبه بأخرة فرك الناس حديثه
عهدل به وال ينشط الناس ىف الرواية عنه، وأما اآلن فأراه :  وقال أبو حا  .فيه لني: زرعة  وأبقال 

مد بن عبد هو أحب إىل من حمتج به، و أحلى، وحمله الصدق، وليس بقول، يكتب حديثه، وال حي
  8.الرمحن بن أىب ليلى وال حيتج حبديثهما

                                                 

، (123:  1/851)التاريخ الكبري للبعاري ، (0154:  1/455) الطبقات الكربي البن سعد: انظر ترمجته يف . 8
 هتذيب التهذيب البن حجر ، (1:  1/38)سري أعالم النبالء للذهيب ، (3824:  03/05)هتذيب الكمال للميزي  

 (.5514:  351)  تقريب التهذيب البن حجر، (181:  1/488)
 (.554:  1/81) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 0
 (.1/455)ات الكربي البن سعدالطبق. 4
 (.554:  1/81) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 3
 (.03/05)هتذيب الكمال للميزي  . 5
 املرجع السابق. 1
 (.8411:  4/082)رواية الدوري  –تاريخ ابن معني . 1
 (.1/851)التاريخ الكبري للبعاري . 1
 (.03/05)هتذيب الكمال للميزي  . 8
 (.8542:  0/002) للعجلي الثقات. 82
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 0.مروك احلديث:  مرو أخريقال  و. ليس بثقة: سائى وقال الن
 . كان صدوقا ، و لكن اضطرب عليه بعض حديثه : وقال عثمان بن أىب شيبة 

 4.ضعيف احلديث: وقال الدارقطىن 
اختلف فيه أئمتنا فأما شعبة فحسن القول فيه وحث عليه وضعفه : وقال  ذكره ابن حبان يف اجملروحني

وكيع وأما بن املبارك ففجع القول فيه وتركه حي  القطان وأما حي  بن معني فكذبه وحدث عنه عبد 
 3.الرمحن بن مهدي مث ضرب على حديثه

 5. بأس بهوإنه الالقول فيه ما قال شعبة وعامة رواياته مستقيمة، و : بن عدل اقال 
 1صدوق تغري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به: قال ابن حجر 

وقد تفرد بيزيادة ابن جبري يف هذا اإلسناد إال أن احلديث روي من . أن قيس صدوق وتغري بأخرة:  قلت
أيضا حمفوا فاحلديث من هذا اإلسناد له أصل، فهو . غريه أيضا عن ابن جبري كما مر يف الوجه األول

 .   إن شاء اهلل
 

 : والوجه الراجح عن منصور خالصة الدراسة
ولكن . احلديث من وجهه الثاين والرابع واخلامس حمفوا عن منصور كما يدل عليه السياق

وهو منصور بن أمت سليمان، ةهول، ذكره أبو حا  وم يصفه جرحا  فيهالراوي من فوقه قد وهم 
فاحلديث . اجملهولني توثيق منهجه يفيف تساهل للوال يعتمد عليه  1يف الثقاتوذكره ابن حبان  1وتعديال

تارة عن جبري بن مطعم، وتارة ( كذا) انوروي عن منصور بن أمت سليم: "مضطرب، كما بينه البيهقي 
ه، عن النيبعن ابن جبري، عن أبيه، وتارة عن ابن أخي جبري، وتارة عن نافع بن جبري أراه عن أبي

8. 

                                                                                                                                           

 (.554:  1/81) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 8
 (.388:  11) للنسائي الضعفاء واملروكني. 0
 (.1/488) هتذيب التهذيب البن حجر . 4
 (.111:  0/081) اجملروحني البن حبان  . 3
 (.8511:  1/818)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 5
 (.5514:  351) جرتقريب التهذيب البن ح. 1
 (.554:  1/81) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 1
 (.5538:  5/308) البن حبان الثقات. 1
 (.8118:  5/018)السنن الكربي للبيهقي . 8
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وهو مضطرب : "ديث هبذا اإلسناد مضطرب وبالتايل غري حمفوا، وأيده قول الدارقطين فاحل
 ".جدا ال يصح

 

 : الحكم علي الحديث 
 تقصري النيب صلى اهلل عليه وسلماحلديث مضطرب اإلسناد فهو ضعيف جدا ولكن متنه أي 

-028/082)ومسلم ، (8142)رواه البعاري برقم هو صحيح من حديث معاوية، عند املروة 
، 81114و 81141-81141)، وأمحد (0818-0811)، والنسائي (8120)وأبو داود ( 8031
 (.81841و 81181و 81113-81111، 81118، 81113
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من حيرم : وسئل عن حديث عبد الرمحن بن هالل العبسي، عن جرير، عن النيب :  (73)الحديث 
 .الرفق حيرم اخلري

 واألعمش، واختلف عنهمامليرويه منصور، :  الدارقطني فقال
 فرواه الثوري، عن منصور، واختلف عنهمل

 .فرواه حي  القطان، عن الثوري، عن منصور، عن أليم بن سلمة، عن عبد الرمحن بن هالل، عن جرير
 8.عبد الرمحن بن هالل: وغريه يرويه، عن سفيان مرسال، ال يذكر فيه

 
  :الوصل واارسال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .مرفوعا منصور، عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمن بن هالل، عن جرير :الوجه األول 
من ( 05)وأبو طاهر املعلص يف أماليه ( 531)، وابن حبان (0580 -13)أخرجه مسلم 

، ل، عن جرير، عن النيب طريق سفيان عن منصور ، عن أليم بن سلمة، عن عبد الرمحن بن هال
 ".من حيرم الرفق، حيرم اخلري: "قال
 

 .مرسال منصور، عن تميم بن سلمة : رانيالوجه ال
 .إال فيما أورده الدارقطينم أقف علي من أخرجه 

 

 :اختلف أصحاب منصور عنه علي وجهني :  دراسة االختالف
 .مرفوعا ن هالل، عن جريرمنصور، عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمن ب :الوجه األول 

 :مث اختلف عنه  0.منصور، تقدم و ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس حبديثهسفيان الثوري  رواه
عن أليم بن سلمة، عن عبد الرمحن بن هالل، عن فمرة رواه عنه حييي بن سعيد القطان  (8)

 مرفوعا  جرير
منصور، عن أليم بن ريج عن ومرة رواه عنه غريه م يسمه الدارقطين وم أقف عليه عند التع (0)

 .عبد الرمحن بن هاللوم يذكر فيه  .مرسال عن جرير سلمة

                                                 

 (4438)علل الدارقطين . 8
 (.8)انظر يف احلديث . 0
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شأ، فاحلديث من هذا الوجه املرفوع حمفوا ال  8 .ثقة متقن حافي إمام قدوةحييي القطان هو :  قلت
، ( 15( )0580)، ومسلم (05424)أخرجه ابن أمت شيبة أليم بن سلمة، وقد تابعه األعمش علي 

   .هبذا اإلسناد طرقمن ( 3128)داود وأبو 
 .وأما الوجه املرسل م أقف علي من أخرجه عن سفيان، فال وجه للحكم عليه

 
 .مرسال منصور، عن تميم بن سلمة : رانيالوجه ال

 .رواه أيضا سفيان وهو متعذر للحكم عليه لعدم توفره يف حد حبثنا
 

 .خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور
 (منصور، عن أليم بن سلمة، عن عبد الرمحن بن هالل، عن جرير)من وجهه األول احلديث 

مث أخرجه مسلم يف  هو الوجه الراجح عندنا ألنه مروي عن الثوري وهو أعلم الناس حبديث منصور،
 .أكثر، غري أن الدارقطين م يعقب بالرجيح بينهما لكونه واضحا فيما أري صحيحه ما يثبته

 

 :ديث الحكم علي الح
 .احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه مسلم يف صحيحه

                                                 

 (.1551:  588) تقريب التهذيب البن حجر. 8
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استاكوا، فلوال أن أشق على : وسئل عن حديث جعفر بن أمت طالب، عن النيب :  (74)الحديث 
 .أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة

 يرويه أبو علي الصيقل، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
علي بن : عن علي بن أمت احلسن، وقيل عنه: يف إسناده، فقالفرواه أبو حنيفة، فغلط يف امسه، و 

 .احلسن، عن ألام بن العباس، عن جعفر بن أمت طالب، عن النيب 
 وخالفه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل

فرواه أبو حفص األبار، عن منصور، عن أمت علي الصيقل، عن جعفر بن ألام ابن العباس، عن ابن 
 .عبد املطلبعباس، عن العباس بن 

 .وكذلأ قيل عن عبد العيزييز بن أبان، عن الثوري، عن منصور، وأسنده عن العباس
 .عن قيس، عن أمت علي الصيقل، دو قوله، عن الثوري:  وقال عبد العيزييز بن أبان

 .8ومن حديث جندب بن عبد اهلل البجلي، عن النيب 
 

  : ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمره االختالف علي أوج

ابن تمام منصور، عن أبي علي الصيقل، عن جعفر بن تمام ابن العباس، عن  :الوجه األول 
 .عباس، عن العباس بن عبد المطلب

سريج بن يونس واحلاكم يف مستدركه من  (1182)أخرجه أبو يعلي املوصلي يف مسنده 
 سليمان بن كران بصريمن ( 8424)ري والبيزار يف مسنده من إسحاق بن إدريس البص( 581)

من ( 082)من إسحاق بن إدريس وأبو نعيم يف الطب النووي ( 32)وخليفة بن خياط يف مسنده 
أمت حفص األبار عن عن ( سريج بن يونس وإسحاق وسليمان بن كران)سريج بن يونس، ثالثتهم 

لوال أن أشق على أميت لفرضت " : عن العباس قالعن أمت علي، عن جعفر بن ألام، عن أبيه، منصور 
 ."عليهم السواك عند كل صالة كما فرضت عليهم الوضوء

، اآلبار حدثنا عمر بن عبد الرمحن: قال يل حممد بن حمبوب: يف التاريخ الكبري  البعاري ذكرو 
 8.عن منصور، عن أمت علي، عن جعفر بن ألام، عن أبيه، عن ابن عباس

                                                 

 (.4415:  84/311)علل الدارقطين . 8
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 .قيل عن عبد العيزييز بن أبان، عن الثوري، عن منصور، وأسنده عن العباس:  وقال الدارقطين
عن شيبان، عن منصور، عن أمت علي، عن جعفر بن عباس، عن ابن عباس، : وقيل :ابن منده وقال 

شيبان، عن منصور، عن أمت علي، عن جعفر بن  رواه: وذكر ابن حجر يف اإلصابة  0.عن عباس
  4 .يهبأباس، عن الع
جعفر بن عباس عن ابن عباس "بصيغة التمريض أن شيبان رواه عن منصور وفيه  ابن منده قال:  تقل

ففيهما "! جعفر بن العباس عن أبيه"، مث ذكر ابن حجر بأن شيبان رواه عن منصور وفيه "عن العباس
ب؟ مث اختالف ظاهر، فال أدري من وقع يف اخلطأ هنا، هل هو ابن منده أم ابن حجر أم نساخ الكتا

وفيه اتفق مع معظم أصحاب " جعفر بن ألام عن ألام"احلديث روي عن شيبان عن منصور وفيه 
الظن وأصل احلديث عنه كما  علي فاحلديث هبذين اإلسنادين مضطرب عن شيبان فيما يغلب! املنصور

 .    جاء يف الوجه الثاين
 

 .ولعل هذا سقط من نساخ علل الدارقطينم يذكر الدارقطين الوجه الثاين، بل وجدناه يف كتب احلديث 
 جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيهعن عن أبي علي الزراد، منصور، : الوجه الراني 

حفص بن  قال حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا( 8481)أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة 
اط، عن جعفر بن قثم عن أمت علي الصيقل، عن جعفر، بياع األمنسفيان  ، حدثناقبيصة ، حدثناعمر

ما يل أراكم تأتون قلحا؟ استاكوا، ":ل رسول اهلل قا: قال بن العباس، أو ابن ألام بن العباس، عن أبيه
  ".فلوال أن أشق على أميت لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الصالة

بان وعثمان شي طريق معاوية بن هشام عن من( 8424)و( 8420)أيضا  يف الكبري وأخرجه الطرباين
عن فضيل بن ( 5/808)بن شيبة عن جرير وذكر أبو احلسن ابن القطان يف بيان والوهم واإليهام 

عن أبيه،  أمت علي الصيقل، عن جعفر بن ألامعن منصور، عن  (شيبان وجرير وفضيل)عياض ثالثتهم 
 .فذكر احلديث

 :هناك بعض املقال يف هذا اإلسناد عن الثوري :  قلت

                                                                                                                                           

عن "أو " عن جده"بدل " عن ابن عباس"رواية البعاري كرواية أمت بعلي واحلاكم وأمت نعيم، ولكن فيها : قلت . 8
، فإما أن يكون هذا خطأ من البعاري أو من حممد بن حمبوب، وإما أن يكون خطأ من ناسعي التاريخ "العباس
 .ذكره أمحد شاكر. الكبري
 (.448) البن منده معرفة الصحابة. 0
 (.8/383) البن حجر اإلصابة يف أليييز الصحابة. 4
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 : الثوري  ف عناختل: أوال 
  .فمرة روي عنه قبيصة هبذا اإلسناد املذكور آنفا  ( أ)
ومرة رواه عنه قبيصة وإمساعيل ومعاوية بإسناد ليس فيه منصور، كما أخرجه أمحد يف مسنده  ( ب)

من طريق معاوية بن هشام ( 85138)أمت املنذر ويف  8(ثقة)من طريق إمساعيل بن عمر ( 8145)
وأبو  4(صدوق رمبا خالف) من طريق قبيصة( 8428) يف الكبري رباينوأخرجه الط 0(صدوق له أوهام)

 عن( إمساعيل ومعاوية وقبيصة) من طريق معاوية بن هشام، ثالثتهم( 8481)نعيم يف معرفة الصحابة 
أتوا النيب صلى اهلل : حدثين جعفر بن ألام بن عباس، عن أبيه، قال: سفيان، عن أمت علي اليزراد، قال

ما يل أراكم تأتوين قلحا، استاكوا، لوال أن أشق على أميت، لفرضت : " فقال -أيتأو  -عليه وسلم
 بأن فيه سقط منصور يشريولكن السياق . واللفي ألمحد". عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء

كأن منصور سقط من السند فإن ": قال ابن حجر يف ترمجة أبو علي الصيقل يف لسان املييزان كما 
هور عن منصور رواه عنه فضيل بن عياض وحبر وعبد احلميد وزائدة وسنان ابن عبد الرمحن احلديث مش

 3".وقيس بن الربيع وهؤالء الثالثة من أقران سفيان
حكى احلافي اخلالف على منصور يف هذا احلديث حكايتني ": ولكن رده أمحد شاكر وقال 

رواية سفيان إمنا هي عن منصور، وأنا أرجح  وجعل فيهما أن" التعجيل"وىف " اإلصابة"متضاربتني، يف 
 5"أن هذا خطأ، وأن سفيان ومنصوراا رويا احلديث عن أمت اليزراد، فجاءت رواية سفيان كما يف املسند

يرجح يل قول ابن حجر بسقط منصور هذا ملا هو موافق مع احلقيقة أكثر باعتبار روايات :  قلت
 . أقرانه
 جعفر بن ألام"بدل  "قثم بن ألام أو ألام بن قثم عن أبيه"م يف اإلسناد وقال اختلط معاوية بن هشا:  نياوثا

 1.ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام، فهذه الرواية من أغالطه كما هو الواقع" عن أبيه

                                                 

 (.318:  828) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.1118:  541) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.5584:  354) املرجع السابق. 4
 (.1818:  8/801)لسان املييزان ت أبو غدة . 3
 (.0/388)مسند أمحد ت شاكر . 5
 (.1118:  541) رتقريب التهذيب البن حج. 1
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: يف ترمجة ألام بن عباس هذه الرواية عن جرير وفيه ( 0233)ذكر البعاري يف التاريخ الكبري :  ثالراو 
وهذا خطأ ولعل هذا " جعفر بن أليم عن أبيه"وليس فيه " أليم بن عباس عن النيب جعفر بن "

 .   السقط قد وقع من النساخ
منصور، عن فيه اضطراب شديد ولكن أصل اإلسناد عندنا هو ما رواه الثوري عن :  القول خالصة

لثوري األكثر عددا ، ألنه مروي عن أصحاب اجعفر بن ألام بن عباس، عن أبيهعن أمت علي اليزراد، 
 .وتابعه شيبان وجرير وفضيل علي منصور، به كما سيأيت

 
 :اختلف أصحاب منصور عنه علي وجهني :  دراسة االختالف
منصور، عن أبي علي الصيقل، عن جعفر بن تمام ابن العباس، عن ابن عباس، عن  :الوجه األول 

 .العباس بن عبد المطلب
. صدوق: بن سعد وحييي بن معني وقال أبو حا  وأبو زرعة وثقه اوهو  أبو حفص األبار رواه

  8.صدوق وكان حيفي وقد عمى :وقال ابن حجر 
: البيزار رجح ال ينيزل عن درجة الصدوق إال أنه متفرد به كما قال األأبو حفص األبار هو علي :  قلت
قد رول ألام بن العباس، إال عن العباس، عنه هبذا اإلسناد، و  وال نعلم يرول هذا اللفي عن النيب "

عن جعفر بن ألام بن العباس، عن : رواه مجاعة: ال احلافي يف احتاف املهرة وق 0".عن أبيه حديثا آخر
تفرد بذكر العباس فيه عمر بن عبد : 1/14" تعجيل املنفعة"يف وقال أيضا  4.أبيه، وم يذكروا العباس

 .الرمحن األبار
ولكن عبد . عنه عبد العيزييز بن أبانقد تابع األبار به، من رواية  وقيل كما ذكر الدارقطين أن الثوري

مث عبد العيزييز قد اضطرب فيه أيضا وروي مرة أخري عن قيس  3.مروك وكذبه ابن معني وغريهالعيزييز هو 
فكل ذلأ يدل أن حديث الثوري هذا مردود هبذا . قيس عن منصور بنفس اإلسناد كما ذكر الدارقطين

 .هاإلسناد، فال يعتد ب
احلديث روي عن شيبان أيضا كما ذكر ابن منده وابن حجر ولكنه غري ثابت عن شيبان يف رأينا كما 

 . مر آنفا

                                                 

 (.12)انظر يف احلديث . 8
 (.3/848)مسند البيزار . 0
 (.1131:  1/311البن حجر )احتاف املهرة . 4
 (.3214:  451)تقريب . 3
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 .عندنا عن منصور مرجوح سناداإل اهذفاحلديث من 
 

 .جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيهعن عن أبي علي الزراد، منصور، : الوجه الراني 
 : رواه عن منصور 

 :   وتابعه 8.ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور، تقدم هو : الروري سفيا  (8)
 0.، كما تقدمثقة صاحب كتاب:  شيبا  بن عبد الرحمن (0)
 4.ثقة، كما تقدم:  جرير بن عبد الحميد (4)
 3.ثقة عابد إمام : فضيل بن عياض (3)
ري احلديث، قد روي عن الثو  ا وجدنا يف  ريجاحلديث علي أصح الروايات حسب دراستنا وم:  قلت

وتابعه شيبان وجرير وفضيل وكلهم من الثقات واألثبات ومنهم الثوري الذي هو أعلم الناس حبديث 
وهذا اضطراب شديد ": أيده قول ابن حجر . فاحلديث من هذا الوجه حمفوا إن شاء اهلل. منصور

القوم شاذة ولعل ارجحها ما رواه األكثر عن الثوري فإنه احفظهم ورواية معاوية بن هشام عنه طالف 
رواه حممد بن سابق عن شيبان عن : "وكذا قال البغوي  5."وهو موصوف بسوء احلفي واهلل أعلم

عن جعفر بن ألام عن ابن عباس عن أبيه عن النيب  -موىل بين أسد -عن أمت علي الصيقل، منصور
 1."والصواب ما حدث به األشيب زعموا .صلى اهلل عليه وسلم
تدل على صحة هذا احلديث، وأنه عن ألام بن  -عندي -وع هذه الرواياتوةم: "وقال أمحد شاكر 
 1."العباس عن أبيه

 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه  (جعفر بن ألام بن عباس، عن أبيهعن منصور، عن أمت علي اليزراد، )الوجه الثاين 

  .الراجح عن منصور فيما يتبني لدينا ألنه رواية اجلمهور

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (38)انظر يف احلديث . 0
 (41)انظر يف احلديث . 4
 (30)انظر يف احلديث . 3
 (.413-8/414) البن حجر تعجيل املنفعة. 5
 (.035:  8/410)معجم الصحابة للبغوي . 1
 (.0/302)مسند أمحد ت شاكر . 1
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وأما الوجه األول مروي عن أمت حفص األبار فقد تفرد به، فاحتمال وقوع الوهم فيه أكثر 
 .وبالتايل هو شاذ مرجوح

ولكنه يف . أيضا 0وكذا قال أمحد شاكر 8منصورأن االختالف وقع علي : قد قال ابن حجر و 
  .  دراستنارأيي وقع علي أصحاب منصور أصال وذلأ يفهم من جواب الدارقطين وما أدركنا يف

 

 :الحكم علي الحديث 
احلديث من وجهه الراجح ضعيف اإلسناد إلرسال ألام بن عباس ألنه م يدرك النيب صلي اهلل 

ألام بن عباس، كان أصغر إخوته، وكان أشد : يقال: قال ابن السكن: وقال ابن حجر. عليه وسلم
 4.ة من وجه ثابتقريش بطشا، وال حيفي له عن النيب صلى اهلل عليه وسلم رواي

 3.حديثه مرسل وإمنا رواه عن أبيه:  ل ابن حبان يف ترمجة ألاماقو 
،  1وضعفه الدراقطين لالضطراب يف احلديث عن أمت الصقيل 5وكذا فيه جهالة أمت علي الصيقل

 ،وأنا أمسع حديث السواك الذي رواه أبو الصقيل (الدارقطين) وذكر له":  قال الربقاين، كما 1الصقيل
 1".مث قال يف احلديث اضطراب فيه منه، ي ال بأس بهأبو عل: فقال

إنه حديث مضطرب فيه : إنه ةهول، وقال:  احلديث من أجله، وقالهذا وقد رد ابن السكن 
 1.نظر، وأورده يف باب ألام من كتاب الصحابة

ولكن لكثرة الطرق يف احلديث مال أمحد شاكر إيل تصحيحه  8.ضعفه شعيب األرنؤوط أيضا
تدل على صحة هذا احلديث، وأنه عن ألام  -عندي -وةموع هذه الروايات: "لطرق ونصه مبجموع ا

 .اهلل أعلم 82."بن العباس عن أبيه

                                                 

 (.8/383)اإلصابة يف أليييز الصحابة . 8
 (.0/388)مسند أمحد ت شاكر . 0
 (.8/383) البن حجر اإلصابة يف أليييز الصحابة. 4
 (.8848:  3/15) البن حبان الثقات. 3
 (.82341:  3/553)مييزان االعتدال للذهيب . 5
 (.1013:  158التقريب )مقبول : قال ابن حجر . 1
 (.512:  13)سؤاالت الربقاين للدارقطين . 1
 (.5/808) مت احلسن ابن القطانبيان الوهم واإليهام أل. 1
 (.03/300و 4/443)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 8
 (.0/302)مسند أمحد ت شاكر . 82
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أنه  مرة بن كعب، عن النيب : وسئل عن حديث كعب بن مرة البهيزي، وقيل: ( 75)الحديث 
الوضوء، وما حيط اهلل به احلديث، وفيه فضل  فذكر... جوف الليل اآلخر : أي الليل أمسع؟ قال: سئل

 .عن كل عضو من اخلطايا، وفيه فضل العتق وأنه فكاك املعتق من النار
 رواه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال

فرواه داود بن عيسى النععي، ومفضل بن مهلهل، وإبراهيم بن طهمان، وشيبان، عن منصور، عن 
 .أو كعب بن مرة سام بن أمت اجلعد، عن مرة بن كعب،

ورواه الثوري، وأبو عوانة، وزائدة، عن منصور، عن سام بن أمت اجلعد، عن رجل، عن كعب بن مرة 
ألن ساملا م يسمع من كعب بن مرة، وألن األعمش رول عن عمرو بن  وقول الثوري ومن تابعه أصح،

 8.ث االستسقاءمرة، عن سام بن أمت اجلعد، عن شرحبيل بن السمط، عن كعب بن مرة، حدي
 

  : ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة :الوجه األول 
 قد حدثين به منصور وذكر ثالثة لقا: وقال  عن شعبة( 81258)أمحد يف مسنده أخرجه 

مفضل بن  حييي بن آدم عن من طريق( 3118) "الكربل"وأخرجه النسائي يف  بينه وبني مرة بن كعب،
من طريق شيبان بن عبد الرمحن، عن  (8328) أخرجه ابن أمت عاصم يف اآلحاد واملثاينو  مهلهل،

 ".ال صالة بعد الفجر ح  تطلع الشمس قيد رمح أو رحمني: " منصور، به، خمتصرا
سئل :  من طريق ورقاء، عن منصور، به خمتصرا (805)قانع يف معجم الصحابة  أخرجه ابنو 

 ".جوف الليل األخري، والصالة مقبولة: "أي الليل أمسع؟ قال النيب 
 .عن جرير عن منصور، به( 0888)أخرجه ابن أمت خيثمة يف التاريخ الكبري 

يضا رواه عن منصور هبذا أ إبراهيم بن طهمانو  داود بن عيسى النععيذكر الدارقطين أن 
 .اإلسناد وم أقف علي من أخرجه

 
 
 
 
 

                                                 

 (.4481:  83/44)علل الدارقطين . 8
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 .منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب بن مرة: الوجه الراني 
وأمحد ( 151)وأخرجه الطرباين يف الكبري  الثوريعن ( 4838)أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 

عن رجل من " :ويف إسناد الطرباين  .عن سفيان، به مفصال وخمتصرا( 81181-81181)يف مسنده 
 ".أهل الشام

حدثت عن كعب بن :  عن سام، قالمن طريق زائدة ( 3112) وأخرجه النسائي يف الكربل
بقصة  ،عن منصور، به، خمتصرا من طريق سفيان،( 3110)ويف  تصرا يف فضل قيام الليل والعتقمرة، خم
 .العتق

 .ن منصور هبذا اإلسناد وم أقف علي من أخرجهأيضا رواه ع عوانة اأبذكر الدارقطين أن 
 

 .اختلف أصحاب منصور عنه علي وجهني: دراسة االختالف 
 .منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة :الوجه األول 

 :رواه عن منصور 
 8.، تقدمخيطىء ىف األمساء قليالثبت حجة و :  شعبة بن الحجاج (8)
من أهل الكوفة سكن  ،داود بن عيسى النععي الكويفهو :  ى النخعيداود بن عيس      (0)
م يذكر حاله جرحا لكن ذكره أبو حا  يف اجلرح والتعديل و  .هو ليس من رواة الكتب الستةو  0.دمشق
وذكره ابن حبان يف الثقات  3.وم أر هلم فيه كالما بتوثيق وال تليني، فهو صا : وقال الذهيب  4.وتعديال
 5.كان متقنا عيزييز احلديث :وقال 
 1.، تقدمثبت نبيل عابد ثقةهو  : مفضل بن مهلهل (3)
 1.، تقدميغرب وتكلم فيه لإلرجاء ثقةهو :  إبراهيم بن طهما  (4)
 8.، تقدمثقة صاحب كتابهو  :بن عبد الرحمن  شيبا  (5)

                                                 

 (.8)ظر يف احلديث ان. 8
، تاريخ اإلسالم (0251:  81/812)، تاريخ دمشق (123:  1/851)التاريخ الكبري للبعاري : انظر ترمجته يف . 0
 (. 4111:  3/811)، الثقات ممن م يقع يف الكتب الستة (803:  4/151)
 (.8885:  4/388) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.803:  4/151)تاريخ اإلسالم . 3
 (.1158:  1/011) البن حبان الثقات. 5
 (.30)انظر يف احلديث  . 1
 .نفس املرجع. 1
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 0.هو ثقة، تقدم: جرير بن عبد الحميد  (6)
ولكن يف احلديث علة خفية هو . هم بعضاالرواة عن منصور كلهم من الثقات، تابع بعض:  قلت

. والدارقطين 4كما قال ابن معنياالنقطاع بني سام وكعب ألن سام م يسمع من كعب، فهو مرسل،  
وقد حدثىن به منصور وذكر بينه وبني مرة بن  ":  اوقال أيض، عنه بإسقاط الرجل املبهمأما شعبة فرواه و 

يعين ليس ثالثة بل . بن مرة أو كعب بن كعب ةن مر منصور عن سام ع رواه عنمث  "كعب ثالثة
، كما قال الثورل عنه  هبامالصواب عن منصور رواية اإلإسناده و  ضبطم ي هوهذا يدل على أن. إثنان
وأما قول ابن أمت خيثمة بأنه نقص منصور من احلديث  .من هذا الوجه منقطع مرجوح احلديثف .سيأيت
 .من حديث شعبة ما يتضحليس بصحيح، ك 3"شرحبيل بن السمط"
 

 منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب بن مرة: الوجه الراني 
 :رواه عن منصور 

 :   وتابعه 5.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور، تقدم : الروريسفيا   (1)
 1.، تقدمثقة ثبتهو  :الوضاح  أبو عوانة (2)
 1.قدم، تثقة ثبت صاحب سنة هو :بن قدامة  زائدة (3)
الرواة عن منصور كلهم من الثقات تابع بعضهم بعضا وفيهم الثوري من هو أثبت الناس حبديث :  قلت
وقول الثوري ومن تابعه ": فاحلديث من هذا الوجه حمفوا إن شاء اهلل وبه نص الدارقطين . منصور
  ".أصح

 
 :والوجه الراجح عن منصورخالصة الدراسة 

منصور، عن سام بن أمت اجلعد، عن رجل، عن  )وجه الثاين الوجه الراجح عن منصور هو ال
 . بإهبام الرجل بني سام وكعب (كعب بن مرة

                                                                                                                                           

 (.38)انظر يف احلديث  . 8
 (.41)انظر يف احلديث  . 0
 (.081:  818)، جامع التحصيل للعالئي (0802:  8/581)تاريخ ابن أمت خيثمة . 4
 (.8/581)تاريخ ابن أمت خيثمة . 3
 (.8) انظر يف احلديث. 5
 (.30)انظر يف احلديث . 1
 (.41)انظر يف احلديث . 1
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 . واالنقطاع وبالتايل مرجوح لإلسناد وأما الوجه األول معلول بعدم ضبط الراوي
 

 :الحكم علي الحديث 
ل بن شرحبي"أدخل شعبة  وقد. احلديث من وجهه الراجح ضعيف اإلسناد للرجل املبهم

 داود اأب لكنو  8.سام بن أمت اجلعدوكذا األعمش عن  دون منصور، يف روايته سام وكعب بني "السمط
فال يثبت بأن الرجل املبهم هو  0".م يسمع سام بن أمت اجلعد من شرحبيل بن السمط" : قال

أنه  ريغ 3لشاهده مبعناه من حديث عمرو بن عنبسة، 4ولكنه قد صححه شعيب األرنؤوط. شرحبيل
 . ليس فيه الشطر األخري الذي فيه قصة العتق

                                                 

 (.81048و 81001)مسند أمحد . 8
 (.081:  818)جامع التحصيل للعالئي . 0
 (.48/880)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 4
 (.82153:  1/818)للميزي حتفة األشراف . 3
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 .قصة بروع بنت واشق وسئل عن حديث معقل بن سنان األشجعي، عن النيب  :( 76)الحديث 
...يرويه الشعيب، وإبراهيم النععي، وقتادة، واختلف عنهم:  الدارقطني فقال

اختلف عنه فرواه الثوري، وجعفر األمحر، وأما إبراهيم النععي فاختلف عنه فرواه منصور بن املعتمر، و 
: فقام معقل بن سنان حدثناه ابن مبشر، قال: عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، واألسود قاال فيه

حدثنا سفيان، عن منصور عن إبراهيم، عن : حدثنا عبد الرمحن، قال: حدثنا أمحد بن سنان، قال
 8.علقمة، واألسود

فقام رجل من أشجع : إبراهيم، عن علقمة واألسود وقال فيه، ال منصورورواه زائدة، عن منصور، عن 
أراه سلمة بن ييزيد قال ذلأ أبو سعيد موىل بين سلمة، عن زائدة، وقال روح بن أسلم عن زائدة قال 

 .أراه سنان بن ييزيد: منصور
 غريه، وقال ورواه مفضل بن مهلهل، عن منصور، ومغرية، عن إبراهيم مرسال م يذكر فيه علقمة، وال
فقام أبو : فيه فقام رجل من أشجع م يسمه وكذلأ رواه هشام، عن مغرية عن إبراهيم مرسال، وقال فيه

 ....سنان األشجعي
وصحيحه عن الشعيب، وإبراهيم مرسال، وأحسنها إسنادا حديث قتادة إال أنه م حيفي اسم الراوي، ...

 .عن رسول اهلل 
 

  : الوصل واارسال الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .فقام معقل بن سنا  حدثناه ابن مبشر:  فيهة و منصور، عن إبراهيم، عن علقم :الوجه األول 
أمحد يف ( 81888)وابن أمت شيبة يف مصنفه ( 88135)عبد الرزاق يف مصنفه أخرجه 

والرمذي يف ( 0885)وأبو داود يف سننه ( 0080)ننه والدارمي يف س( 81315و 85834)مسنده 
( 4503، 4455)ويف السنن ( 5111، 5384، 5382)والنسائي يف الكربي ( 8835)سننه 

-83380)والبيهقي يف الكربي ( 534)والطرباين يف الكبري ( 001)والدوالمت يف األمساء والكين 
سفيان، عن  من طرق عن( 83428)ثار والطحاوي يف معرفة السنن واآل( 0551)والصغري ( 83383

أيت عبد اهلل يف امرأة تيزوجها رجل، مث مات عنها، وم يفرض هلا : منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال

                                                 

أ فيه النساخ، ألن أصل اإلسناد ليس فيه األسود، بل رمبا أخط. خطأ" األسود"سياق هذا اإلسناد مقرونا بــ: قلت . 8
انظر حتفة )فقال معقل بن سنان : روي احلديث عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وفيه 

 (.88318:  1/351األشراف، 
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أرل هلا مثل صداق نسائها، وهلا املرياث، وعليها : فاختلفوا إليه، فقال: صداقا، وم يكن دخل هبا، قال
ى يف بروع ابنة واشق مبثل ما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قض": عدة فشهد معقل بن سنان األشجعيال

 .والسياق ألمحد". قضى
وكذلأ ": قال البيهقي . وهذا خطأ" معقل بن سنان"بدل " معقل بن يسار" بعض الرواة مساه:  قلت

ه، رواه عبد اهلل بن الوليد العدين عن سفيان وقال الثوري فقال معقل بن سنان األشجعي رضي اهلل عن
فقام معقل بن يسار، وكذلأ : وبعض الرواة رواه عن عبد الرزاق عن سفيان هبذا اإلسناد األخري، وقال

 8."ذكر بعض الرواة عن ييزيد بن هارون عن الثوري وال أراه إال ومها
 

 .منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، واألسود: الوجه الراني 
حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن  لمن طريق زائدة قا( 81318)أخرجه أمحد يف مسنده 

ما ترل يف رجل تيزوج امرأة فذكر : أتى قوم عبد اهلل يعين ابن مسعود فقالوا: علقمة، واألسود، قال
يف مثل هذا قضى : فقال أراه سلمة بن ييزيد،: منصور: فقال رجل من أشجع، قال: احلديث، قال

بين رؤاس، يقال هلا بروع بنت واشق، فعرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، تيزوج رجل منا امرأة من 
خمرجا، فدخل يف بئر، فأسن، فمات، وم يفرض هلا صداقا، فأتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

 «كمهر نسائها، ال وكس، وال شطط، وهلا املرياث، وعليها العدة»: فقال
وابن ( 5408)والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ( 4453)وكذا أخرجه النسائي يف سننه 

 .أيضا من طرق عن زائدة بن قدامة( 3822)حبان يف صحيحه 
 

 .منصور، ومغيرة، عن إبراهيم مرسال: الوجه الرالث 
م يذكر بن مهلهل قد رواه عنه و  بأن املفضلم أقف علي من أخرجه إال أن الدارقطين أفادنا 

 .وقال فيه فقام رجل من أشجع م يسمه فيه علقمة، وال غريه
 

 .اختلف اصجاب منصور عنه علي ثالثة أوجه :ة االختالف دراس
 .فقام معقل بن سنا  حدثناه ابن مبشر:  فيهة و منصور، عن إبراهيم، عن علقم :الوجه األول 

 :رواه عن منصور 
 :   وتابعه 0.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور، تقدم:  الروريسفيا        (1)

                                                 

 (.83384:  1/488) للبيهقي السنن الكربي. 8
 (.8)انظر يف احلديث . 0
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بن زياد األمحر، أبو عبد اهلل، ويقال أبو عبد الرمحن، الكوىف  هو جعفر:  جعفر األحمر      (2)
، وهو من الطبقة السابعة من كبار (هـ 811( )والد على بن جعفر، وجد احلسني بن على بن جعفر)

  0.ثقة: وقال حي  بن معني .صا  احلديث: قال أمحد بن حنبل  8.أتباع التابعني
  4.صدوق: وقال أبو زرعة 
هو يروي شيئا من الفضائل، وهو يف مجلة متشيعة الكوفة، وهو صا  يف رواية : ي وقال ابن عد

 . مائل عن القصد، فيه حتامل وشيعية غالية، وحديثه مستقيم: وقال األزدل  3 .الكوفيني
 1.يعترب به: قال الدارقطىن و  5.كوىف ثقة: وقال العجلى 
إذا رول عن كثري الرواية عن الضعفاء، و :  وقالاجملروحني ىف  مرةو  1.يف الثقات مرة ذكره ابن حبان

  1.د عنهم بأشياء ىف القلب منها شىءالثقات تفر 
 .صدوق شيعي:  82والذهيب 8قال ابن حجر

احلديث من هذا الوجه حمفوا ألنه مروي عن سفيان الثوري الذي هو أعلم الناس حبديث :  قلت
وصوبه أبو . رجة الصدوق وكذا معترب يف املتابعةمنصور، مث تابعه جعفر األمحر وهو أيضا ال ينيزل عن د

  88".معقل بن سنان أصح" :زرعة أيضا يف علل احلديث وقال 
إسناده : "أيضا  وقال البيهقى ".وقد رول من غري وجه ،حديث حسن صحيح: "الرمذل  وأيده قول
 ".صحيح

                                                 

:  0/880)التاريخ الكبري للبعاري ، (0118:  1/451) الطبقات الكربي البن سعد :انظر ترمجته يف . 8
تقريب ، (830:  0/80)هتذيب التهذيب البن حجر ، (838:  5/41)هتذيب الكمال للميزي  ، (0858

 (.832:  832) التهذيب البن حجر
 (.8014:  4/012)رواية الدوري  –تاريخ ابن معني . 0
 (.8850:  0/312) بن أمت حا  اجلرح والتعديل ال. 4
 (.432:  0/411)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 3
 (.002:  8/011) للعجلي الثقات. 5
 (.5/41)هتذيب الكمال للميزي  . 1
 (.80130:  1/858)البن حبان  الثقات . 1
 (.810:  8/084) اجملروحني البن حبان  . 1
 (.832:  832) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.182:  8/083) الكاشف للذهيب. 82
 (.8018:  3/83)علل احلديث البن أمت حا  . 88
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 .منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، واألسود: الوجه الراني 
 8.ثقة ثبت صاحب سنةقدامة وهو  بن زائدة رواه

ال أعلم ": النسائي يف اإلسناد كما قال " األسود"زائدة بن قدامة ولو كان ثقة فهو متفرد بيزيادة :  قلت
ولكن حيتمل أن يكون صوابا ألن هذه اليزيادة غري  0".أحدا قال يف هذا احلديث األسود غري زائدة

 4."فاليزيادة مقبولة والسند صحيح على شرطهما أيضا ،...هو ثقة ثبت: "قادحة وبه قال األلباين 
، رغم أنه قد "سلمة بن ييزيد"أراه " رجل من أشجع: "مث فيه اختالط منصور يف تسمية الراوي وقال 

رمبا هذا قد وقع يف موقعيني أم اختلط فيه منصور ألن كال "! معقل بن سنان"ذكر يف حديث الثوري 
 .فاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا إن شاء اهلل. قادحةفليست هذه علة . الرجلني من أشجع

 
 منصور، ومغيرة، عن إبراهيم مرسال : الوجه الرالث 

وقال فيه فقام  م يذكر فيه علقمة، وال غريه 3.ثقة ثبت نبيل عابدرواه املفضل بن مهلهل وهو 
 .رجل من أشجع م يسمه

وصحيحه عن الشعيب، "ا الوجه بقوله م أقف علي من أخرجه ولكن صوب الدارقطين هذ:  قلت
فاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا إن . ومن رواه عن منصور هو املفضل، ثقة ثبت". وإبراهيم مرسال

 .وكونه مرسل ال يضر ألنه روي موصوال من أوجه أخري وليس خمالف. شاء اهلل باعتبار قول الدارقطين
 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
مال إيل قد حمفوا مع إمكان اجلمع، إال أن الدارقطين  ديث من مجيع األوجه عن منصوراحل

ومنهج  5وذلأ أخذا بالتحري ومن باب االحتياط كما هو منهج الدارقطين. ترجيح الوجه الثالث املرسل

                                                 

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 (.1/808)، سنن النسائي (5/000)للنسائي السنن الكربي . 0
 (.8848:  1/451) لأللباين إرواء الغليل. 4
 (.30)انظر يف احلديث . 3
طيب أن أكثر أصحاب احلديث يرون احلكم للمرسل جيوز فيه كسر السني فحكى اخل: قال بدر الدين اليزركشي . 5

وفتحها وعلل احملب الطربي هذا القول بأن اإلرسال جرح واجلرح مقدم على التعديل قال ومن قدم املتصل يقول إمنا 
يف رفعه فأخذنا  قدم اجلرح ألن اجلارح معه زيادة علم وهي هنا مع املتصل ويف هذه العلة نظر وإمنا علة ذلأ الشأ

 .باألقل املتيقن وألغينا غريه
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يقدمون الوقف أي  درجة الروايتان يرجحون األنقص تفإهنم كانوا أذا خالف. ومنهج مجهور احملدثني
 .لالرفع واإلرسال على الوص على
 

 : الحكم علي الحديث 
وهو :  يف اإلرواء عن الوجه األول وقال األلباين احلديث عن منصور من كل أوجهه صحيح،

والسند صحيح على شرطهما  :والوجه الثاين  وتابعه الشعىب عن علقمة به أ  منه على شرط الشيعني
 8.والثالث صحيح مرسل أيضا

                                                                                                                                           

وهذا القول حكاه الدارقطين يف علله عن حممد بن سريين وحكاه غريه عن مالأ وإمنا ذهب إىل ذلأ 
ليستيقن من الشأ يعرض له وهكذا احلكم يف الوقف واالنقطاع مع الرفع واالتصال وهذا معىن قول الشافعي رضي اهلل 

شكوا يف احلديث ارتفعوا ومالأ إذا شأ فيه اخنفض يعين إذا حصل عنده أدىن شأ يف الرفع أو  تعاىل عنه الناس إذا
وهذا القول هو الظاهر من تصرف الدارقطين يف العلل الكبري يف اإلسناد أو الوصل وقف وأرسل وقطع أخذا بالتحري 

النكت علي مقدمة : انظر ) ألنقصفإنه قل ما ذكر حديثا من طريقني مسند ومرسل أو مرفوع وموقوف إال ورجح ا
 (.58-0/51ابن صالح، ص 

اعلم أن للعلماء مذاهب يف تعارض الرفع والوقف " -حفظه اهلل-وقال احملدث ربيع بن هادي املدخلي
فأهل األصول والفقهاء يقدمون الرفع على الوقف والوصل على اإلرسال، واحملدثون  والوصل واإلرسال وزيادة الثقة،

 .قدمون الوقف على الرفع و اإلرسال على الوصلعلى العكس ي
وبعض العلماء يرجح بالكثرة و بعضهم باحلفي والدارقطين قد اتبع يف إستدراكه على مسلم طريقا آخر غري 
هذه الطرق وهو أنه يدور مع القرائن وال يلتيزم طريقا معينا فأحيانا يرجح بالكثرة و أحيانا باحلفي وقد توخى مبسلكه 

فحول النقاد مثل عبد الرمحان بن مهدي وحيي القطان وأمحد بن حنبل والبعاري والنسائي وأمت حا  وأمت هذا طريق 
 (.08-01بني اإلمامني مسلم والدارقطين، ص : انظر )زرعة و أمثاهلم من فحول النقاد 

 (.8848:  1/451)لأللباين إرواء الغليل . 8
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ليلة الضيف حق : ، قالوسئل عن حديث املقدام بن معدي كرب، عن النيب  : (77)الحديث 
 .واجب على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه

خالد بن : يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنه فرواه الثوري واختلف عنه، فقال:  الدارقطني فقال
 .، عن الشعيب، عن املقداد، بالدال، وقال غريه عنه بامليمحي ، عن الثوري، عن منصور

واختلف عن شعبة فقال حي  بن السكن، عن شعبة، عن منصور، عن الشعيب، عن املقداد بالدال، 
 .وقال غريه، عن شعبة بامليم

وكذلأ قال أبو عوانة، وأبو األحوص، وشريأ، وزياد البكائي، عن منصور، وقال عبد احلميد بن 
 .عن أمت األحوص، عن منصور، عن الشعيب، عن املقداد بالدال صا ،

قول من قال بامليم، وهو املقدام بن معدي كرب يكين أبا كرمية، وكذلأ رواه حممد بن : والصواب
جحادة، عن الشعيب، عن املقدام وروي عن إمساعيل بن عياش، عن الثوري، عن عبد اهلل بن دينار، عن 

معدي كرب، يف الضيف وال يصح هذا اإلسناد وإمنا رواه الثوري عن منصور، ابن عمر، عن املقدام بن 
 .عن الشعيب، عن املقدام

: حدثنا عبد اهلل بن علي بن عبيدة املؤذن، قال: حدثنا حممد بن إمساعيل الفارسي، من أصل كتابه، قال
سفيان الثوري، عن عبد حدثنا : حدثنا إمساعيل بن عياش، قال: حدثنا إبراهيم بن العالء اليزبيدي، قال

من نيزل : يقول مسعت رسول اهلل : اهلل بن دينار، عن ابن عمر، عن املقدام بن معدي كرب، قال
 8.بقوم فلم يقروه فأخذ منهم  ن قراه ثالثة أيام فال إمث

 
  :إبدال الراوي بغيره  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .المقداد، بالدال منصور، عن الشعبي، عن :الوجه األول 
حدثنا أبو نعيم : فقال( 0/812) خرجها يعقوب بن سفيان الفسوي يف املعرفة والتاريخأ

 قال، أمت كرمية الشامي:  قال أبو نعيم ،ن منصور، عن الشعيب، عن املقدادثنا سفيان، ع: وقبيصةمل قاال
ئه فهو ليلة الضيف حق واجبة على كل مسلم، وإن أصبح بفنا":  وسلم صلي اهلل عليه سول اهللقال ر : 

 ."دين عليه، إن شاء أقضاه، وإن شاء تركه

                                                 

 (.4304:  83/13)علل الدارقطين . 8
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حي  بن رواه عن الثوري هبذا اإلسناد وكذا شعبة أيضا رواه من رواية  خالد بن حي ذكر الدارقطين أن 
  .عنه، به السكن

 

 .لميمبا ممنصور، عن الشعبي، عن المقدا: الوجه الراني 
، وابن ماجه (81020)مقرونا برواية أمت نعيم، و (81885)أخرجه اإلمام أمحد يف 

 . "عن املقدام أمت كرمية": عن سفيان الثوري، به، وفيهكالمها يع،  ، من طريق وك(4111)
عن  كالمها  ،وأمت نعيم خالد بن حي  بشر بن موسي عن من طريق( 108)يف الكبري أخرجه الطرباين 

من طريق إسحاق األزرق، عن سفيان، عن ( 433) خرجه اخلرائطي يف مكارم األخالقوأ سفيان
 .منصور، عن الشعيب، عن املقدام بن معدي كرب، به

ريق أمت ، من ط(108)يف الكبري والطرباين ، (8835" )شعب اإلميان"لبيهقي يف أخرجه ا
 ."عن املقدام بن أمت كرمية":  نعيم، به، لكنهم قالوا

من طريق حي  بن سعيد القطان وحممد ( 81810و 81881) اإلمام أمحد يف املسند وأخرجه
ل عن منصور، غري ما ذكر، وله طرق أخر . "املقدام":  ر، كالمها عن شعبة، به، ومسياهبن جعفر غند

 ."املقداد":  ، وليس يف شيء منها"ةأبو كرمي"، أو "املقدام":  وفيها
، 1143)من بشر بن عمر اليزاهراين و( 8148)ثار وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآل

من طريق عمرو بن مرزوق وأبو نعيم يف معرفة ( 100)من وهيب بن جرير والطرباين يف الكبري ( 1141
 . من طريق سعيد بن الربيع، كلهم عن شعبة عن منصور، به( 1810)الصحابة 

 .عن منصور، بهعن زياد بن عبد اهلل البكائي ( 81814)أخرجه أمحد يف املسند 
من طريق أمت عوانة، ويف ( 104)والطرباين يف الكبري ( 4152)أخرجه أبو داود يف السنن 

أخرجه  وكذاعن أمت األحوص ( 0/580)عن قيس بن الربيع وجرير وهناد بن السري يف اليزهد ( 103)
 كرمية مسعت الشعيب حيدث عن أمت: عن شيعه شعبة، عن منصورمل قال( 8031) الطيالسي يف مسنده

 .، فذكره... 
  .ذكر الدارقطين أن شريأ أيضا رواه عنه، به

 
 .اختلف أصحاب منصور عنه علي وجهني:  دراسة االختالف
 .عن الشعبي، عن المقداد، بالدال منصور، :الوجه األول 

 :رواه عن منصور 
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 :ه مث اختلف عن 8.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور، تقدم : سفيا  الروري (1)
صدوق ) بن عقبة وقبيصة 4(ثقة ثبت)وأبو نعيم فضل بن الدكني  0خالد بن حي فمرة يرويه  ( أ)

 .دادلبا دعن منصور، عن الشعيب، عن املقدا 3(رمبا خالف
خالد بن و  1(ثقة) بن يوسف األزرق إسحاق 5(ثقة حافي عابد)وكيع بن اجلراح  ومرة يرويه ( ب)
منصور، عن وأبو نعيم عن سفيان عن  1(خ البعاريصدوق رمي باإلرجاء وهو من كبار شيو ) حي 

 .مليمبا مالشعيب، عن املقدا
هو يف األصل " حي خالد بن "الوجه األول عن الثوري يرويه :  الوجه الراجح عن سفيا  الروري

وم اجد " خالد بن عمر"فيما أظن كما جاء يف الطرباين وقال احملقق الديباسي بأنه " خالد بن حي "
 . هو وإن كنا نعتربه ةهوال، فأبو نعيم هو ثقة ثبت وتابعه قبيصة، صدوق. ه يف كتب الرجالشيئا عن

 بن حي وأما الوجه الثاين عن الثوري يرويه وكيع وهو ثقة حافي وإسحاق األزرق هو ثقة وتابعه خالد 
نه رواية فكال الوجهني مروي عن الثقات إال أن الوجه الثاين أقوي من الوجه األول أل. هو صدوق

. ام وليس هو املقداده عن املقدو األكثر، فضال عن خمالفة الوجه األول جلمهور أصحاب منصور فيما رو 
  .عن الثوري هو األرجح من روايته عن املقدام فالوجه الثاين

 :واختلف عنه أيضا  1.، تقدمخيطىء ىف األمساء قليالثبت حجة و :  شعبة بن الحجاج     (2)
 .منصور، عن الشعيب، عن املقداد، بالدالعن  8(صدوق)  بن السكنحي فمرة يرويه عنه  ( أ)
 82(ثقة متقن حافي إمام قدوة) حي  بن سعيد القطانو ( ثقة ثبت) نعيم وأبومرة يرويه عنه  ( ب)

ووهب  8(ثقة)وسعيد بن الربيع اهلروي  88(ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة) وحممد بن جعفر غندر
                                                 

 (.8) احلديث انظر يف. 8
 (.1/15)قد يكون الصواب خالد بن عمر : قال الديباسي يف حتقيقه . 0
 (.5328:  331) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.5584:  354) املرجع السابق. 3
 (.1383:  518) املرجع السابق. 5
 (.481:  823) املرجع السابق. 1
 (.8111:  881) املرجع السابق. 1
 (.8)ث انظر يف احلدي. 1
 (.1141:  581) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.1551:  588) املرجع السابق. 82
 (.5111:  310) املرجع السابق. 88
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عن  3(ثقة فاضل له أوهام)وعمرو بن مرزوق  4(ثقة)ر اليزاهراين وبشر بن عم 0(ثقة)ووهب بن جرير 
 .مليمبا ممنصور، عن الشعيب، عن املقدا

وهو  حي  بن السكنكما هو الظاهر أن الوجه األول عن شعبة رواه :  الوجه الراجح عن شعبة
فال شأ أن  .صدوق، تفرد به ومن جانب آخر الوجه الثاين رواه جم غفري من أصحابه الثقات األثبات

 .الوجه الثاين عن شعبة يف روايته عن املقدام هو الوجه الراجح عنه
 .فهذا مرجوح. الثوري وشعبة كالمهاهذا احلديث غري حمفوا من هذا الوجه عن :  قلت

 

 .لميمبا ممنصور، عن الشعبي، عن المقدا: الوجه الراني 
 :رواه عن منصور 

 .ه كما تقدم يف دراسة الوجه األولهذا هو الوجه الراجح عن:  سفيا  الروري (8)
 .هذا الوجه هو الراجح عنه كما تقدم يف دراسة الوجه األول:  شعبة بن الحجاج (0)
 5.، تقدمثقة ثبتهو :  أبو عوانة (4)
 1.تقدم ،ثقة متقن صاحب حديثهو :  أبو األحوص (3)
 1.تقدم ،صدوق خيطىءهو :  بن عبد اهلل شريك (5)
 1.تقدم، غري إبن إسحاق لني احلديث يفهو :  زياد البكائي      (1)
 8.تقدم هو ثقة،:  جرير بن عبد الحميد      (1)
احلديث من هذا الوجه عن منصور حمفوا ألنه مروي عن الثقات واألثبات من أصحاب :  قلت

. وفيهم سفيان الثوري الذي هو أعلم الناس حبديث منصور كما هو معلوم. منصور، تابع بعضهم بعضا
قول من قال بامليم، وهو املقدام بن معدي كرب يكين أبا  : والصواب" :وقد صوبه الدارقطين وقال 

                                                                                                                                           

 (.0424:  045) املرجع السابق. 8
 (.1310:  515) املرجع السابق. 0
 (.181:  804) املرجع السابق. 4
 (5882:  301) املرجع السابق. 3
 (.33)انظر يف احلديث . 5
 (.41)انظر يف احلديث . 1
 (.33)انظر يف احلديث . 1
 (.41)انظر يف احلديث . 1
 .نفس املرجع. 8
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أبو نعيم الفضل بن دكني عن سفيان عن  عن حديثوكذا قال أبو حا  عندما سأله ابنه . "كرمية
. يف قصة الضيافة:  صلي اهلل عليه وسلمد أمت كرمية الشامي، عن النيب املقداعن  منصور عن الشعيب

املقدام بن معدي كرب، كان خرج الشعيب إىل عبد العيزييز ابن : هذا خطأمل إمنا هو": و حا  قال أبف
 صلي اهلل عليه وسلممروان أخي عبد امللأ، فلقي املقدام حبمص، وال أعلم أحدا من أصحاب النيب 

عبد اهلل بن بسر، وواثلة بن : أحياء صلي اهلل عليه وسلمهناك غريه، وقد كان عدة من أصحاب النيب 
 ".قع، وعتبة بن عبداألس

 8.املقدام بن معدي كرب، وكنيته أبو كرمية: الصحيح: وقال أبو زرعة
 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
 ممنصور، عن الشعيب، عن املقدا)احلديث من وجهه الثاين هو احملفوا والراجح عن منصور 

 .ين وأبو حا  وأبو زرعةصوبه الدارقط وقد. ألنه رواية الثقات واألثبات من أصحاب منصور (مليمبا
 .وأما الوجه األول شاذ ومرجوح لوهم الرواة فيها

 

 : الحكم علي الحديث 
احلديث من وجهه الراجح صحيح علي شرط الشيعني كما صححه األلباين يف سلسلة 

 4.مسند لإلمام أمحدوشعيب األرنؤوط يف حتقيقه لل 0األحاديث الصحيحة

                                                 

 (.0081:  5/104)علل احلديث البن أمت حا  . 8
 (.0023:  5/048) لأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة. 0
 (.01/342)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 4
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  عائشةمروياته من مسند  
كان يوتر بسبع أو  وسئل عن حديث ابن عباس، عن عائشة، وميمونة أن النيب :  (78)الحديث 
 .طمس
 يرويه احلكم بن عتيبة، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال

 ملفرواه حجاج بن أرطأة، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن عائشة، وميمونة، عن النيب 
اه عن احلكم، عن مقسم، عن عائشة، وميمونة، م يذكر ابن عباس، وم وخالفه سفيان بن حسني، رو 

 .يرفعه
 ورواه منصور بن املعتمر، عن احلكم واختلف عنهمل

 8.وأسنده عن أم سلمة ونذكر اخلالف عنه يف حديث أم سلمة إن شاء اهلل
 :وقال ( 4858)وقد ذكره يف السؤال 

عن ابن عباس، عن أم سلمة، قاله عبيد اهلل بن  فرواه إسرائيل، عن منصور، عن احلكم، عن مقسم،
 .موسى، عنه

 وكذلأ قال خملد بن ييزيد احلراين، عن الثوري، عن منصورمل
 .وخالفه أصحاب الثوري، فرووه عن الثوري، عن منصور، عن احلكم، عن مقسم، عن أم سلمة

بو وكيع، وزائدة بن وكذلأ رواه جرير بن عبد احلميد، وأبو محيزة السكري، وعمرو بن أمت قيس، وأ
عن منصور، عن احلكم، عن مقسم، : قدامة، وزهري، وأبو األحوص، عن منصور، وقال جعفر األمحر

 .عن ابن عباس، عن النيب 
 .واملرسل عنهما أصح

 
 .الوصل واارسال الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة ، عن الحكم، عنمنصور :الوجه األول 
من خملد بن ( 344)والنسائي يف الكربي ( 4214)ابن أمت عاصم يف اآلحاد واملثاين  أخرجه

من عبيد اهلل بن موسي عن إسرائيل والطرباين يف ( 8185)ويف السنن ( 8321)ييزيد عن الثوري ويف 
 .عن منصور، به( ان وإسرائيلسفي)كالمها  عن خملد عن سفيان( 185)الكبري 

  
                                                 

 (.4341:  83/15)علل الدارقطين . 8
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 .منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة: الوجه الراني 
اسحاق بن راهويه يف مسنده من طريقه عن الثوري و ( 3111)عبد الرزاق يف مصنفه  أخرجه

عن جرير ( 01311)وأمحد يف املسند  حييي بن آدم عن سفيان من (8883)عن جرير ويف ( 8188)
، كالمها عن سفيان وابن ماجه يف سننه حييي بن آدممن عبد الرزاق و ( 01105و 01138)ويف 
( 8321)عن سفيان ويف  حييي بن آدممن ( 344، 340)عن زهري  والنسائي يف الكربي ( 8880)

عن ( 8142)والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ( 1814)وأبو يعلي يف مسنده ( 8183)ويف السنن 
سفيان )عن زهري، ثالثتهم ( 853)من عبد الرزاق عن سفيان، ويف ( 181)جرير والطرباين يف الكبري 

 .ليس فيه ابن عباس. عن منصور، عن احلكم، عن مقسم، عن أم سلمة، مثله (وجرير وزهري
 اوأبوكيع، وزائدة بن قدامة،  اة السكري، وعمرو بن أمت قيس، وأبمحيز  اأبالدارقطين أن  وأورد

 .علي من أخرجه م أقفو ه عنه و أيضا رو  األحوص
 

 .منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي : الوجه الرالث 
 . م أقف علي من أخرجه إال فيما أورده الدراقطين

 
 :اختلف عنه أصحابه علي ثالثة أوجه : دراسة االختالف 

 .مرفوعا مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة منصور، عن الحكم، عن :الوجه األول 
 :ه عن منصور روا

مث اختلف عنه  8.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم: سفيا  الروري  (1)
: 

منصور، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عن  0(صدوق له أوهام)فمرة رواه عنه خملد بن ييزيد  ( أ)
 .عباس، عن أم سلمة

 4(ري وكان يتشيعثقة حافي مصنف شهري عمي يف آخر عمره فتغ)ومرة رواه عنه عبد الرزاق  ( ب)
 .منصور، عن احلكم، عن مقسم، عن أم سلمةعن  3(ثقة حافي فاضل)وحييي بن آدم 

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.1532:  503) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.3213:  453) املرجع السابق. 4
 (.1381:  511) املرجع السابق. 3
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رواية خملد عن الثوري هذا منكر ألنه صدوق يهم، مث تفرد به :  الوجه الراجح عن سفيا  الروري
رزاق وبه خالف من مها أوثق وأحفي منه ومها عبد ال. بني مقسم وأم سلمة" ابن عباس"وأدخل فيه 

فاحلديث من روايتهما عن الثوري هو احملفوا . وكالمها من احلفاا" ابن عباس"وحييي بن آدم وم يذكرا 
 .     وما رواه خملد فهو منكر

  8.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجة: إسرائيل بن يونس  (2)
. ه، كما مررواه عن منصور هبذا اإلسناد، سفيان الثوري ولكنه م يثبت عنه لوهم من رواه عن: قلت 

مجهور أصحاب منصور كما سيأيت يف  نس وهو ثقة إال أنه تفرد به وشذ مبعالفةوكذا رواه إسرائيل بن يو 
 .فالظاهر أنه قد وهم فيه أو من دونه. الوحه الثاين

فاحلديث م يثبت من هذا الوجه عن منصور ألنه معلول بالوهم والنكارة وقد أعله أبو حا  أيضا وقال 
 0.منكر هذا حديث: 
 

 .مرسال ، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمةمنصور: الوجه الراني 
 :رواه عنه مجع من أصحابه وهم 

وهذا هو  4.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم:  سفيا  الروري (1)
 .الوجه الراجح عنه كما تقدم يف دراسة الوجه األول

  3.تقدم وهو ثقة،:  جرير بن عبد الحميد  (2)
  5.تقدم ،ثقة ثبتوهو :  زهير بن معاوية  (3)
هو حممد بن ميمون املروزل، أبو محيزة السكرل، من الطبقة :  أبو حمزة السكري (4)

 وثقه اجلمهور، كما قال 1وقد روي له اجلماعة( هـ811/هـ811)السابعة أي من كبار أتباع التابعني 

                                                 

 (.30)انظر يف احلديث . 8
 (.352:  411-0/411)علل احلديث . 0
 (.8)انظر يف احلديث . 4
 (.41)انظر يف احلديث . 3
 (.48)انظر يف احلديث . 5
هتذيب الكمال ، (141: 28/043التاريخ الكبري للبعاري ، (4141:  1/010) بقات الكربي البن سعدالط. 1

، (083:  8/811)، تذكرة احلفاا (838:  1/415)سري أعالم النبالء للذهيب ، (5150:  01/533)للميزي  
 (.0188:  013) تقريب التهذيب البن حجر، (185:  8/311)هتذيب التهذيب البن حجر 
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سكرل من ثقات الناس، وم يكن يبيع كان أبو محيزة ال: عباس الدورل قال  8.ثقة: حييي بن معني 
وقال  4ما حبديثه عندل بأس،: وقال أمحد بن حنبل  0.السكر، وإمنا مسى السكرل حلالوة كالمه

; ال بأس بأىب محيزة إال أنه كان قد ذهب بصره ىف آخر عمره : قال يف موضع آخر و  3.ثقة: النسائى 
وذكره ابن حبان  1ن الفاسى فيمن اختلطوذكره ابن القطا 5.فمن كتب عنه قبل ذلأ فحديثه جيد

 1.ثقة فاضل: وقال ابن حجر  1"الثقات"
 8.صدوق له أوهامهو  : عمرو بن أبي قيس  (5)
 82.صدوق يهمهو  : الجراح بن مليح وكيع وأب  (6)
 88.، تقدمثقة ثبت صاحب سنةهو  : زائدة بن قدامة  (7)
 80.، تقدمثقة متقن صاحب حديثهو  : األحوص وأب  (8)
فيهما ضعف يسري، و هم من الثقات األثبات عن منصور هبذا اإلسناد إال عمرو واجلراح الرواة كل:  قلت
فاحلديث من هذا . مث فيهم سفيان الثوري الذي هو أثبت الناس يف منصور. بعضهم بعضا ةتابعمع م

 ."واملرسل عنهما أصح: "وصوبه الدارقطين بقوله . الوجه حمفوا ال شأ
 

 .حكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي منصور، عن ال: الوجه الرالث 
 84.وهو صدوق، تقدم جعفر األمحررواه 

                                                 

 (.441:  1/18) اجلرح والتعديل البن أمت حا   .8
 (.5150:  01/533)هتذيب الكمال للميزي  . 0
 (.441:  1/18) اجلرح والتعديل البن أمت حا  . 4
 (.5150:  01/533)هتذيب الكمال للميزي  . 3
 (.185:  8/311)هتذيب التهذيب البن حجر . 5
 (.185:  8/311) املرجع السابق. 1
 (.82121:  1/302)الثقات . 1
 (.1431:  582) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.30)انظر يف احلديث . 8
 (.12)انظر يف احلديث . 82
 (.41)انظر يف احلديث . 88
 .نفس املرجع. 80
 (.13)انظر يف احلديث . 84
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أم سلمة من هذا الوجه قد تفرد به جعفر وهو صدوق وخالف مجهور أصحاب منصور بإسقاط :  قلت
 . ، فال يعتد هبذا الوجه وهو منكرفهذا وهم جلي. اإلسناد

 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
الراجح يف احملفوا و  هو الوجه( منصور، عن احلكم، عن مقسم، عن أم سلمة)الثاين الوجه 

 .أيضا الدارقطين هوقد صوب هذا اإلسناد عن منصور ألنه رواية اجلمهور من أصحابه عنه
  .وأما الوجه األول والثالث معلول بالوهم والنكارة

 

 :الحكم علي الحديث 
كما .بني مقسم وأم سلمة لالنقطاع ضعيفإسناده صحيح لغريه و  الراجحاحلديث من وجهه 

 فلذا 8."وال يعرف ملقسم مساع من أم سلمة، وال ميمونة، وال عائشة: "قال البعاري يف التاريخ األوسط 
وله شاهد من . صححاه مبجموع الطرق 3وحسني سليم أسد 4ولكن األلباين 0ضعفه األرنؤوط فلذا

ملا أسن نيب اهلل صلى اهلل : وغريمها، قالت( 430)وأبو داود ( 131)أخرجه مسلم ، حديث عائشة
عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات م جيلس إال يف السادسة والسابعة، وم يسلم إال يف 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -كان النيب : من حديثها ( 0341)وابن حبان ( 141)وملسلم . السابعة
 5.أ طمس ال جيلس فيها بشئ إال يف آخرهايصلي من الليل ثالث عشرة ركعة يوتر من ذل

 

                                                 

 (.8348:  8/083) للبعاري التاريخ األوسط. 8
 (.01138:  33/058و  01311:  33/11)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 0
 (.8185-8183: صحيح وضعيف سنن النسائي، رقم احلديث )صحح كال الوجهني مع ابن عباس وبدونه . 4
 (.1814:  80/481)صحح يف حتقيق مسند أمت يعلي، رواية جرير، ليس فيه ابن عباس . 3
 (.0818:  1/8800) لأللباين سلسلة األحاديث الصحيحة: انظر للتفصيل . 5
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خرج من  ما رأيت رسول اهلل : وسئل عن حديث األسود، عن عائشة قالت : (79)الحديث 
 .اخلالء إال استنجى باملاء

 يرويه منصور، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
عائشة، حدثناه احلسني  فرواه أبو أمحد اليزبريي، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن

حدثنا أمحد بن إسحاق : حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن موسى األهوازي، قال: بن إمساعيل احملاملي، قال
 .حدثنا أبو أمحد، عن سفيان، بذلأ: األهوازي، قال

ورواه مسعر، . ، مرسالوخالفه وكيع، وأبو نعيم، روياه عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، أن النيب 
 .منصور، عن إبراهيم، مرسال، وهو الصواباحلسن بن صا ، وأبو األحوص، وزياد البكائي، عن و 

وحدثنا أبو نعيم، : حدثنا سفيان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا احلماين، قال: حدثناه ابن خملد، قال
من غائط م خيرج  حدثت أن رسول اهلل : حدثنا مسعر، مجيعا عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال

 .قط إال توضأ أو مس ماء
حدثنا منصور، : حدثنا زياد البكائي، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا احلسني بن إمساعيل، قال

 .م ير خارجا من الغائط إال توضأ حدثت أن النيب : عن إبراهيم، قال
: مات قدميا، ثقة، قال حدثنا الفضل بن أمحد بن منصور،: حدثنا أبو العباس اليزبيدي املقرئ، قال

 8.مسعت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل، عن زياد بن أيوب
 

  :الوصل واارسال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .مرفوعا منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة :الوجه األول 
 يف صحيحه وابن حبان هناد بن السرين طريق م (453)يف السنن  ابن ماجةأخرجه 

وأخرجه الدارقطين يف العلل  عن أمت األحوص، كالمها حي  بن طلحة الريبوعيمن طريق  (8338)
عن  (سفيان الثوري وأبو األحوص)عن سفيان الثوري كالمها  أمحد اليزبريي أمتمن طريق ( 4180)

ما ":  قالتعن عائشة  ن األسود بن ييزيد النععيمنصور بن املعتمر، عن إبراهيم بن ييزيد النععي، ع
 ".رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرج من غائط قط إال مس ماء

 

                                                 

 (.4180:  83/018)لدارقطين علل ا. 8
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 .مرسال يم، أ  النبي منصور، عن إبراه: الوجه الراني 
أخرجه إسحاق بن  أخرجهعن احلسن بن صا  و ( 083)ابن املبارك يف اليزهد والرقائق  هأخرج

وأخرجه  جرير من طريقهما عن( 8103و 8801)ابن أمت شيبة و ( 8521) ه يف مسندهراهوي
من طريق وكيع عن سفيان الثوري ويف نفس املوضع من طريق أمت نعيم ( 4180)الدارقطين يف العلل 
أن  بلغينمل، قال عن منصور، عن إبراهيم (سفيان ومسعر وجرير واحلسن بن صا )عن مسعر، كلهم 

: قال:"ولفي ابن املبارك . وسلم م يدخل اخلالء إال توضأ، أو مس ماءرسول اهلل صلى اهلل عليه 
 "  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم م ير خارجا من الغائط قط إال توضأ ،حدثت

 أبو األحوصوكذا رواه أيضا رواه من رواية أمت نعيم عنه عن منصور  الدارقطين أن الثوري أورد
 .قف علي من أخرجهوم أ أيضا عن منصور وزياد البكائي

 
 :اختلف عنه أصحابه علي وجهني : دراسة االختالف 

 .مرفوعا منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة :الوجه األول 
 :رواه عن منصور 

 :لف عنهمث اخت 8.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم:  سفيا  الروري (8)
منصور، عن عن  0(ثبت إال أنه قد خيطىء يف حديث الثوريثقة ) أمحد اليزبريي وأبمرة رواه عنه  ( أ)

 مرفوعا إبراهيم، عن األسود، عن عائشة
منصور، عن عن  3(صدوق له أغالط)وأبو نعيم النععي  4(ثقة حافي عابد)ومرة رواه عنه وكيع  ( ب)

 .إبراهيم، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم، مرسال
فوعا عنه فهو أبو أمحد اليزبريي وهو خيطئ يف حديث من رواه مر :  الوجه الراجح عن سفيا  الروري

الثوري مع أنه ثقة وثبت، فيحتمل أن يكون خمطئا يف هذا احلديث أيضا ألنه تفرد به وخالف من هو 
فالوجه املرسل . أوثق منه وهو وكيع بن اجلراح، مث وكيع متابع فيه، تابعه أبو نعيم وهو مقبول يف املتابعة

 . ه الروايتني عن الثورييتلقي الرجيح بني هذ
 :مث اختلف عنه  8.، تقدمثقة متقن صاحب حديثهو  : أبو األحوص (0)

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.1281:  311) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.1383:  518) املرجع السابق. 4
 .أفرط ابن معني فكذبه وقال البعاري هو يف األصل صدوق: وقال ( 3240:  450) املرجع السابق. 3
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منصور، عن  4(لني احلديث) حي  بن طلحة الريبوعيو  0(ثقة)السري هناد بن فمرة رواه عنه  ( أ)
 مرفوعا إبراهيم، عن األسود، عن عائشة

، منصور، عن إبراهيم، أن النيب ن ع  يذكره الدارقطين وم أجده أيضا،ومرة رواه عنه رجل م ( ب)
  .مرسال

مث . هناد بن السري رفعه عنه وهو ثقة، وتابعه حييي، يقبل يف املتابعة:  الوجه الراجح عن أبي األحوص
. الراوي الذي رواه عنه مرسال هو م أعرف حاله ألنه م أقف علي من أخرجه وم يذكر الدارقطين أيضا

 .ب من روايته إال أن الوجه املرفوع عنه قويفلذا ما يرجح يل جانب الصوا
وص ولو كان متفردا به، كما هذا الوجه املرفوع حيتمل أن يكون حمفوظا من رواية أمت األح : قلت

روي عن األسود عن عائشة من طريق وسياق احلديث  3.الشيخ األلباين يف حتقيق ابن ماجه صححه
ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا خرج من اخلالء أن رسو ": أيضا عند أمحد يف مسنده وفيه  يخر أ

 .فاحلديث حمفوا رفعا إن شاء اهلل علي أغلب الظن 5."صححه شعيب األرنؤوط". توضأ
 

 .، مرسالمنصور، عن إبراهيم، أ  النبي : الوجه الراني 
 :رواه عن منصور 

دراسة الوجه  هذا الوجه هو الوجه الراجح عن الثوري كما تقدم يف:  سفيا  الروري  (1)
 .األول

ال أدري هل هذا الوجه ثابت عنه أم ال، ألنين م أقف علي من أخرجه :  أبو األحوص  (2)
 .عنه وم يذكره الدارقطين أيضا

 1.تقدم وهو ثقة،:  جرير بن عبد الحميد  (3)
 1.، تقدمثقة فقيه عابد رمى بالتشيع:  الحسن بن صالح  (4)
 8.تقدم، إسحاق لني احلديث يف غري إبنهو  : زياد البكائي  (5)

                                                                                                                                           

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 (.1402:  513) املرجع السابق. 0
 (.1514:  580) املرجع السابق. 4
 (.453:  8/301)صحيح وضعيف سنن ابن ماجه . 3
 (.05518:  38/410)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 5
 (.41)انظر يف احلديث . 1
 (.11)انظر يف احلديث . 1
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 0.، تقدمثقة ثبتهو  : مسعر بن كدام  (6)
هذا الوجه مروي عن ستة من أصحاب منصور وكلهم من الثقات األثبات إال زياد البكائي وهو :  قلت

فاحلديث من هذا الوجه حمفوا . لني احلديث، مث فيهم سفيان الثوري الذي هو أثبت الناس يف منصور
 ."وهو الصواب: "قال وصوبه الدارقطين أيضا و . ال شأ

 
 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 

هو الوجه الراجح ألنه ( منصور، عن إبراهيم، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم)املرسل  الوجه الثاين
وأما الوجه األول . وبه قال الدارقطين أيضا. مروي عن الثقات واألثبات فهو أشبه بالصواب وأرجح

ا من رواية أمت األحوص مع إمكان اجلمع بينهما، حيث حيتمل قد روي من كال املرفوع أيضا حمفو 
 .الوجهني مرفوعا ومرسال

 
 :الحكم علي الحديث 

فقد روي موصوال عند ابن ماجه وابن حبان . احلديث من وجهه الراجح مرسل صحيح
لم ، ومس(850)و( 852)ويف الباب عن أنس عند البعاري  .3وشعيب األرنؤوط 4وصححه األلباين

يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم إداوة من ماء كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":  ، وفيه(018)
 ."وعنيزة، يستنجي باملاء

                                                                                                                                           

 (.41)انظر يف احلديث . 8
 .نفس املرجع. 0
وقال عن الوجه ( 4/88) لأللباين ، التعليقات احلسان(453:  8/301)لأللباين صحيح وضعيف سنن ابن ماجه . 4

 .رجاله ثقات، فهو مرسل صحيح: املرسل 
 (.8/040)سنن ابن ماجه ت شعيب األرنؤوط . 3
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ينام ح  ينفخ، مث يقوم  وسئل عن حديث األسود، عن عائشة، كان رسول اهلل  : (81)الحديث 
 .فيصلي وال يتوضأ

 نععي، واختلف عنهمليرويه إبراهيم ال:  الدارقطني فقال
 واختلف عن منصور بن املعتمرمل

فرواه عبد القاهر بن شعيب بن احلبحاب، عن ورقاء، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن 
 .عائشة

، واملرسل ... حدثت أن رسول اهلل : ورواه زائدة بن قدامة، وغريه، عن منصور، عن إبراهيم، قال
 8.أشبهها بالصواب عن منصور

 
  :الوصل واارسال  الختالف فيا: االختالف نوو 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة :الوجه األول 
عن إبراهيم، عن األسود، عن رواه ورقاء فيما ذكر الدارقطين يف العلل، عن منصور بن املعتمر، 

 .، فذكرهعائشة
 

 .مرسال منصور، عن إبراهيم: الوجه الراني 
،  فيما ذكر الدارقطين يف العلل زائدة بن قدامةورواه  عن شريأ( 8322)أخرجه ابن أمت شيبة 

، وم يذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم، معضالعن إبراهيم، عن : عن منصور بن املعتمر، فقال كالمها
ينام يف ركوعه وسجوده مث يصلي وال :  وسلمكان النيب صلى اهلل عليه : " وفيه. فيه األسود وال عائشة

 ".يتوضأ
 

 :اختلف عنه أصحابه علي وجهني : دراسة االختالف 
 .مرفوعا عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشةمنصور،  :الوجه األول 

 0.وهو صدوق، تقدم رواه ورقاء بن عمر اليشكري

                                                 

 (.4181:  83/011)علل الدارقطين . 8
 (.0)انظر يف احلديث . 0
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 اما أنه خالف الرواة من هم أوثق منه كمورقاء صدوق يعتمد عليه، إال أنه تفرد به وم يتابع، ك:  قلت
 .فاحلديث من هذا الوجه شاذ. سيأيت

 
 .مرسال منصور، عن إبراهيم: الوجه الراني 

 :رواه عن منصور 
 8.هو صدوق خيطئ، تقدم :شريك بن عبد اهلل   (1)
 0.، تقدمثقة ثبت صاحب سنةهو  : زائدة بن قدامة  (2)
ه زائدة بن قدامة الذي هو ثقة ثبت يشده، هو صدوق خيطئ ولكنه متابع، تابع شريأ: قلت 

واملرسل أشبهها بالصواب عن "وبه قال الدارقطين  .فاحلديث من هذا الوجه حمفوا عن منصور
 ".منصور

 
 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 

هو الوجه الراجح عن منصور يف هذا احلديث ألنه ( منصور عن إبراهيم مرسال)الوجه الثاين 
 .عن أصحابه الثقات والوجه األول املرفوع شاذ مرجوح ملعالفته للرواة األكثر عددامروي 

 
 :الحكم علي الحديث 

صحيحة بلفظه من حديث عبد  موصول وله شواهد مرسل صحيحاحلديث من وجهه الراجح 
وال كان ينام مستلقيا ح  ينفخ، مث يقوم، فيصلي : "وفيه ( 3258)اهلل مسعود عند أمحد يف املسند 

عنها عند أمحد يف املسند  ألعمش، عن إبراهيم، عن األسودوكذا من حديث عائشة من رواية ا, "يتوضأ
 ".كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ينام ح  ينفخ، مث يقوم فيصلي وال يتوضأ: "ولفظه ( 05201)
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بون يف يف اليهود أهنم يعذ وسئل عن حديث مسروق، عن عائشة، عن النيب :  (81)الحديث 
 .قبورهم، وأن عذاب القرب حق، وأنه صلى اهلل عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القرب

 يرويه أبو وائل، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
 ورواه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل

فرواه ورقاء، وعمرو بن أمت قيس، وأسباط بن نصر، عن منصور، عن أمت وائل، عن مسروق، عن عائشة 
فهم إبراهيم بن طهمان، ومحاد بن شعيب، روياه عن منصور، عن أمت الضحى، عن مسروق، عن وخال
 .عائشة

 8.والصحيح عن منصور، واألعمش، وعاصم، عن أمت وائل، عن مسروق، عن عائشة
 

  :إبدال الراوي بغيره  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة :األول  الوجه
ومسلم يف ( 1411)والبعاري يف صحيحه ( 8383)سحاق بن راهويه يف مسنده إأخرجه 

( 5022)والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ( 0211)والنسائي يف السنن ( 511-805)صحيحه 
والبيهقي ( 0845) السنة واجلماعةشرح أصول اعتقاد أهل والاللكائي يف ( 134)واآلجري يف الشريعة 
 عن جرير ( 813)يف إثبات عذاب القرب 
، فيما ذكر الدارقطين يف العللأيضا عنه  وأسباط بن نصر ورقاء وعمرو بن أمت قيسوقد رواه 

 .وم أقف علي من أخرجه
 

 .عن مسروق عن عائشة منصور عن أبي الضحى: الوجه الراني 
حدثنا حممد بن : حدثنا أبو أمية قالقال ( 5888)ار أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلث

 .به خمتصرا حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور،: سابق قال
 .، وم أقف علي من أخرجهفيما ذكر الدارقطين يف العللأيضا عنه  محاد بن شعيبوقد رواه 

 
 .يه وسلمعن النبي صلى اهلل عل منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة: الوجه الرالث 
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منصور، عن إبراهيم، عن مسروق،  عن عن عبيدة( 80201)أخرجه ابن أمت شيبة يف املصنف 
 .، بنحوهعن عائشة، عن النيب 

 

 .عائشة عن عن شقيق عن مسروق نصورم: الوجه الرابع 
ثنا  قال أمحد بن حممد بن عبد اهلل الشافعيمن طريق ( 1/803)أخرجه أبو نعيم يف احللية 

 .، بهثنا فضيل بن عياض عن منصور ،يم بن حممدعمي إبراه
 

 :اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه  :دراسة االختالف 
 .منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة :الوجه األول 

 :رواه عن منصور 
 8.تقدم هو ثقة،: جرير بن عبد الحميد   (1)
 0.هو صدوق، تقدم :بن عمر  ورقاء  (2)
 4.، تقدمدوق له أوهامصهو  : عمرو بن أبي قيس  (3)
 3.، تقدمصدوق كثري اخلطأ يغربهو  : أسباط بن نصر  (4)
 5.، تقدمثقة عابد إمامهو :  فضيل بن عياض  (5)
هذا الوجه مروي عن  سة من أصحاب منصور وفيهم جرير وفضيل ومها من الثقات مث ورقاء  :قلت 

احلديث من هذا الوجه حمفوا ف. وعمرو وأسباط كلهم ال ينيزل علي درجة الصدوق، تابع بعضهم بعضا
تابعه مث أن منصور متابع عليه، . ال شأ، فضال أنه قد أخرجه الشيعان يف الصحيحني هبذا اإلسناد

وكذا عاصم بن هبدلة عند ابن املقرئ ( 05121)عند أمحد  ، بهأمت وائل لي شقيق بن سلمةع األعمش
 .الدارقطين به صوبهو ( 811)يف معجمه 

 
 .عن مسروق عن عائشة صور عن أبي الضحىمن: الوجه الراني 

 :رواه عن منصور 
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 8.هو ثقة يغرب، كما تقدم ذكره:  إبراهيم بن طهما  (8)
 0.هو ضعيف مروك احلديث:  حماد بن شعيب (0)
رواه إبراهيم بن طهمان وهو ثقة يغرب وتابعه محاد وهو ضعيف، فاحلديث ال يتلقي الرجيح، :  قلت

فاحلديث من هذا الوجه . وثق منهما وأكثر منهما عددا، كما  تقدم آنفاألن الراويان خالفا به من هم أ
 .شاذ مرجوح

 

 .عن النبي  منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة: الوجه الرالث 
 4.رمبا أخطأ ،صدوق عبيدة بن محيد وهو رواه

 يم يف اإلسناد خيلو عن اخلطأ فضال عما تفرد بذكر إبراهيرويه عبيدة بن محاد وهو صدوق ال:  قلت
 .وخالف من هم األوثق منه، كما تقدم آنفا

 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه الراجح يف هذا ( منصور، عن أمت وائل، عن مسروق، عن عائشة)الوجه األول 
 .ألنه مروي عن اجلمهور من أصحاب منصور احلديث عن منصور

 .لوهم والغرابة، وبالتايل مرجوحالوجه الثاين والثالث معلول باأما و 
 

 : الحكم علي الحديث 
 .احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه الشيعان يف صحيحهما
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إذا أنفقت املرأة غري مفسدة  : وسئل عن حديث مسروق، عن عائشة، عن النيب  ( :82)الحديث 
 .كان هلا أجرها مبا أنفقت، وليزوجها مبا اكتسب

 األعمش، ومنصور، واختلف عليهما، يرويه:  الدارقطني فقال
عن منصور، عن أمت وائل، : وأما منصور فرواه عنه شعبة، والثوري، وقيس، وجرير بن عبد احلميد، وقالوا

عن مسروق، عن عائشة وخالفهم، عبد الصمد بن حسان، فرواه عن الثوري، عن منصور، عن أمت 
 .ووهم يف قوله عائشة،وائل، عن األسود، عن 

 8.عن األعمش، ومنصور، عن أمت وائل، عن مسروقوالصحيح 
 

  :إبدال الراوي بغيره  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة :الوجه األول 
ر وأمحد يف عن جري( 8101)عن شعبة ويف ( 8131)أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده 

عن ( 8348)عن جرير ويف ( 0215و 8305)عن شيبان والبعاري يف صحيحه ( 01412)املسند 
عن أمت عوانة ( 8115)وأبو داود يف سننه  وفضيل عن جرير( 8203-12)شعبة ومسلم يف صحيحه 

عن جرير ( 8854)والنسائي يف الكربي  عن منصور سفيان املؤمل عن عن( 110)والرمذي يف سننه 
عن ( وشيبان وأبو عوانة وسفيانوفضيل شعبة وجرير )عن جرير،  ستهم ( 1138)البيهقي يف سننه و 

إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري ": عن شقيق أمت وائل عن مسروق عن عائشة، فذكره  منصور
 مفسدة، كان هلا أجرها مبا أنفقت، وليزوجها أجره مبا كسب، وللعازن مثل ذلأ، ال ينقص بعضهم

 .للفي جلريراو . "أجر بعض شيئا
 .، وم أقف علي من أخرجهفيما ذكر الدارقطين يف العللورواه قيس أيضا، به 

 
 .منصور، عن أبي وائل، عن األسود، عن عائشة: الوجه الراني 

، وم أقف علي فيما ذكر الدارقطين يف العللعنه  عبد الصمد بن حسانرواه الثوري من رواية 
 .من أخرجه

 
  :أصحاب منصور عنه علي أوجه اختلف : االختالف  ةدراس
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 .منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة :الوجه األول 
 :مجع من أصحاب منصور وهم رواه عن منصور 

مث اختلف عنه  8.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم:  سفيا  الروري (8)
: 

منصور، عن أمت وائل، عن مسروق، عن عن  0(صدوق سيء احلفي)فمرة رواه عنه مؤمل  ( أ)
 . وفيه مسروق عائشة

منصور، عن أمت عن  4(صا  احلديث، صدوق) عبد الصمد بن حسان عنه ومرة رواه ( ب)
 ".مسروق"بدل " األسود"، وفيه وائل، عن األسود، عن عائشة

خمطئ يف  مؤمل مع أنه صدوق، مشهور لكثرة خطأه ولكنه ليس:  الوجه الراجح عن سفيا  الروري
فما رواه . أقرانه علي أمت وائل به وفيه مسروقمجلة من هذا اإلسناد، ألن الثوري هنا متابع عليه، تابعه 

، قد وهم فيه كما هو الواضح من حيث خمالفته "مسروق"بدل " األسود"عبد الصمد عنه بإضافة 
فحديث الثوري حمفوا من . ، فال حيتج به"ووهم يف قوله: "لإلسناد املشهور وصرحه الدارقطين بنصه 

 .رواية مؤمل ال شأ
  3.تقدم وهو ثقة،:  جرير بن عبد الحميد (0)
 5.، تقدمخيطىء ىف األمساء قليالثبت حجة و : شعبة بن الحجاج  (3)
 1.، تقدمثقة عابد إمام :فضيل بن عياض  (4)
 1.، تقدمثقة صاحب كتاب: شيبا  بن عبد الرحمن  (5)
 1.، تقدمثقة ثبت :أبو عوانة  (6)
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الوجه مروي عن ستة أصحاب منصور عنه وكلهم من الثقات األثبات، فضال عن ذلأ أن هذا :  قلت
وقد أخرجه الشيعان يف صحيحهما، فاحلديث . فيهم سفيان الثوري الذي هو أثبت الناس يف منصور

 .من هذا الوجه حمفوا
 

 .منصور، عن أبي وائل، عن األسود، عن عائشة: الوجه الراني 
 .عبد الصمد بن حسان عنه رواه الثوري من رواية

تقدم يف دراسة الوجه األول بأن هذا الوجه قد وهم فيه عبد الصمد بن حسان وم يضبط :  قلت
 .اإلسناد عن الثوري، فال يعتد به

 
 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 

ر هو الوجه الراجح عن منصو  (منصور، عن أمت وائل، عن مسروق، عن عائشة)الوجه األول 
والصحيح عن : "يف هذا احلديث ألنه مروي عن مجهور أصحابه الثقات وصوبه الدارقطين أيضا بقوله 

 .وإما الوجه الثاين معلول بوهم الراوي والغرابة". األعمش، ومنصور، عن أمت وائل، عن مسروق
 

 :  الحكم علي الحديث
 .احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه الشيعان يف صحيحهما

 
 



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

470 

 

يكون من أميت رجل : وسئل عن حديث ربعي بن حراش، عن عائشة، عن النيب ( : 83)حديث ال
 .يتكلم بعد املوت

يرويه منصور، وعبد امللأ بن عمري، واختلف عنهما فرواه شريأ، عن منصور، عن :  الدارقطني فقال
 .، قاله إبراهيم بن احلسن التغليب، عن شريأملربعي، عن عائشة، عن النيب 

 ه عبد امللأ بن عمري، واختلف عنهملوروا
فرواه املسعودي، عن عبد امللأ، عن ربعي، أن أخاه مات وتكلم بعد موته، فذكر ذلأ لعائشة 

 .فصدقت بذلأ وقالت قد كنا نتحدث أن رجال من هذه األمة يتكلم بعد موته
، ... ري، عن ربعي ورواه إمساعيل بن أمت خالد، والثوري، وزيد بن أمت أنيسة، عن عبد امللأ بن عم

 .احلديث بطوله، وم يذكروا فيه عائشة
 8.وكذلأ رواه أيوب، عن محيد بن هالل، عن ربعي، وم يذكر فيه عائشة، وهو احملفوا

 
  :إبدال الراوي بغيره  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .عن عائشة، عن النبي  منصور، عن ربعي، :الوجه األول 
مطني، حدثنا إبراهيم بن احلسن التغليب، من طريق ( 1/355)أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة 
 ،بيع فسجيته فضحأمات الر : قال: ، به، فذكر القصة وفيه حدثنا شريأ، عن منصور، عن ربعي

قيين بروح ورحيان ووجه فل ال، ولكين لقيت رمت تبارك وتعاىل: أحياة بعد املوت؟ قال ،يا أخي: فقلت
صدق ربعيمل : قال فذكر لعائشة قالت. يسري وال تغروا: كيف رأيت األمر؟ قال: فقلت ،غري غضبان

 ".من أميت من يتكلم بعد املوت": يقول مسعت رسول اهلل 
 

 .، عن النبي حذيفةمنصور، عن ربعي، عن : الوجه الراني 
إبراهيم بن قال حدثنا  مد بن عبد اهلل احلضرميحمعن ( 5101)أخرجه الطرباين يف األوسط 

فذكر احلديث خمتصرا . قال حدثنا شريأ عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة احلسن الثعليب
  ".يكون يف أميت رجل يتكلم بعد املوت: ، يقولمسعت النيب ":  وفيه
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 :اختلف عن منصور علي وجهني  :دراسة االختالف 
 .عن ربعي، عن عائشة، عن النبي  منصور، :الوجه األول 

 : مث اختلف عنه  8.كثريا  صدوق خيطىءرواه شريأ بن عبد اهلل وهو 
ن منصور عن ربعي عن عائشة مرفوعا وجعله ع 0إبراهيم بن احلسن التغليبفمرة رواه عنه  ( أ)

 .من مسند عائشة
وجعله  عامرفو  حذيفةعن منصور عن ربعي عن  إبراهيم بن احلسن التغليبومرة رواه عنه  ( ب)

 .من مسند حذيفة
ه املرحلة ال حيتمل مع  فتفرده يف هذ. شريأ صدوق كثري اخلطأ، وم يتابع:  الوجه الراجح عن شريك

مث الراوي عن شريأ يف كال الروايتني هو إبراهيم بن احلسن، وصفه أبو حا  بشيخ . كونه كثري اخلطأ
ي وقع عليه الوهم وأسنده مرة إيل عائشة ومرة فيتضح لنا أن شريأ هو الذ. وذكره ابن حبان يف الثقات

إمساعيل بن أمت ورواه  عبد امللأ بن عمريكما روي من طريق   ،مث احلديث م يرفعه غريه. إيل حذيفة
إال عبد الرمحن  وم يذكروا فيه عائشةقطين يف العلل ر الدا ما أوردهفي خالد، والثوري، وزيد بن أمت أنيسة

صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من مسع منه ببغداد فبعد بن حجر بأنه وهو كما قال ااملسعودي، 
فاحلديث . نكرففيه احتمال قوي بأن هذا من اختالطه ألنه خالف به سائر أقرانه، فهو م 4.االختالط

 يرو هذا احلديث عن منصور إال م: "ومن مث أعله الطرباين وقال . جدا عن رواية شريأ مضطرب
فهو منكر أيضا، والعلة من : "وكذا أعله الشيخ األلباين وقال " راهيم بن احلسن الثعليبشريأ، تفرد به إب

 3."الثقات مل فال تقبل زيادته علىابن عبد اهلل القاضي وقد ضعف من قبل حفظه: وهو شريأ
 .احلديث من كال الوجهني عن شريأ غري حمفوا: قلت 
   

 .النبي  ، عنحذيفةمنصور، عن ربعي، عن : الوجه الراني 
 .رواه شريأ بن عبد اهلل وليس هذا ثابت عنه كما ذكرنا يف دراسة الوجه األول

 
                                                 

 (.48)انظر يف احلديث . 8
:  1/12)وذكره ابن حبان يف الثقات ( 030:  0/80، اجلرح والتعديل البن أمت حا  )شيخ : قال أبو حا  . 0

اجلرح كما جاء يف " الثعليب"كما جاء يف البيهقي وكذا الدارقطين يف العلل وأحيانا " التغليب"جاء أحيانا (.  80442
 .اآلخر أصح علي أغلب الظن. والثقات البن حبانبن أمت حا  والتعديل ال

 (.4888:  433) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.1113:  83/384) لأللباين سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة. 3
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 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
كال الوجهني عن منصور غري حمفوا ألنه م يروه عنه إال شريأ وقد وهم فيه وأسنده مرة إيل 

وإليه أشار الدارقطين أيضا بتوقفه . اب والغرابةفاحلديث معلول بالوهم واالضطر . عائشة ومرة إيل حذيفة
 .عن التعليق
 

 : الحكم علي الحديث 
موقوفا من حديث  رويولكنه . احلديث من كال الوجهني ضعيف الختالط شريأ بن عبد اهلل

أخرجه ابن أمت  ،عائشة بن عمري عن ربعي عن عائشة مطوال بالقصة، وبعضهم ال يذكر فيه عبد امللأ
ن م( 355-1/353)والبيهقي يف الدالئل  (411-3/411)، وأبو نعيم يف احللية (82-8)الدنيا يف 

وقال  ث مشهور رواه عن عبد امللأ مجاعةحدي:  وقال أبو نعيم. طريق عبد امللأ بن عمري بنحوه
 .هذا إسناد صحيح ال يشأ حديثي يف صحته: البيهقي
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لو كان الصرب من الرجال كان  : لنيب وسئل عن حديث ةاهد، عن عائشة، عن ا( : 84)الحديث 
 .كرميا
 .يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال

فرواه صبيح بن دينار، عن معاىف، عن الثوري، وإسرائيل، عن منصور، عن ةاهد، عن عائشة، مرفوعا 
 8.وم يتابع عليه واحملفوا عن منصور، عن ةاهد، عن ربيعة اجلرشي، قوله

 
  :إبدال الراوي بغيره  الختالف فيا: و االختالف نو 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن مجاهد، عن عائشة، مرفوعا :الوجه األول 
أخرجه الدارقطين يف العلل ومن طريقه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية يف األحاديث الواهية 

ىف عن الثوري وإسرائيل عن منصور عن ةاهد عن عائشة عن صبح بن دينار عن معاعن ( 8353)
 ".لو كان الصرب من الرجال لكان كرميا"قال  النيب 
 

 .منصور، عن مجاهد، عن ربيعة الجرشي: الوجه الراني 
 بد الرمحن بن صا  قال حدثنا حي عن ع( 85" )الصرب والثواب عليه"أخرجه ابن أمت دنيا يف 

بن إمساعيل عن عمر بن عبد عن أمت العباس العتكي قال حدثنا موسي ( 31) بن آدم عن إسرائيل ويف
 .، فذكر مبثلهعن منصور، عن ةاهد، عن ربيعة اجلرشي( إسرائيل وعمر األبار)ن األبار كالمها الرمح
 

 :اختلف عن منصور علي وجهني  :دراسة االختالف 
 .منصور، عن مجاهد، عن عائشة، مرفوعا :الوجه األول 

 : اه عن منصور رو 
 0.تقدم  منصور،هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف:  سفيا  الروري (1)
 4.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجة: إسرائيل بن يونس  (2)
 .منصور، عن ةاهد، عن عائشةعايف عن املفمرة رواه عنه  ( أ)

                                                 

 (.4113:  83/441)علل الدارقطين . 8
 (.8)انظر يف احلديث . 0
 (.30)انظر يف احلديث . 4
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 .منصور، عن ةاهد، عن ربيعة اجلرشيومرة رواه عنه حييي بن آدم عن  ( ب)
ولكن  ثقة عابد فقيهاملعايف كما ذكرنا آنفا بأنه  رواهقد الوجه األول  : إسرائيلالوجه الراجح عن 

ة لتفرده وتفرد من رواه عنه، فال حيتج به وأما الوجه الثاين رواه حييي بن آدم وهو ه عنه معلولالرواية هذ
 .علي منصور ن األبارعمر بن عبد الرمح عن0(ثقة ثبت)إمساعيل مث تابعه موسي بن  8.ثقة حافي فاضل

 .فهو حمفوا
املعاىف أعلم الناس حبديث منصور ولكنه قد تفرد به من رواه عنه وهو  وهو سفيان الثوري رواه : قلت

صبح بن وهو  أيضا مث تفرد به من رواه عنه .وم أجد له متابع4(.ثقة عابد فقيه) ابن عمران األزدي
وذكره العقيلي وأنه خالف يف إسناد  3"حصب"بدل " صبيح"، ذكره ابن حبان يف الثقات بـاسم دينار

وم أجد له متابع أيضا فإنه ولو فرضنا بإنه م ينيزل عن درجة  1.وابن حجر 5احلديث، فيما ذكره الذهيب
 ".  وم يتابع عليه: "وقال الدارقطين . الصدوق  فال حيتمل تفرده يف هذه املرحلة

 . التفرد كما مرإسرائيل قد تابع سفيان من وجه ولكنه أيضا معلول ب
      .فاحلديث من هذا الوجه معلول بالغرابة وبالتايل مرجوح

 
 .منصور، عن مجاهد، عن ربيعة الجرشي: الوجه الراني 

 : رواه عن منصور 
 .احلديث حمفوا من هذا الوجه عنه كما تقدم يف دراسة الوجه األول:  إسرائيل بن يونس (1)
 1.تقدم ،ان حيفي وقد عميصدوق وكهو :  عمر بن عبد الرحمن األبار (2)
إسرائيل هو ثقة وتابعه األبار وهو صدوق، كالمها يشد بعضهم بعضا، فاحلديث حمفوا من : قلت 

 ".واحملفوا عن منصور، عن ةاهد، عن ربيعة اجلرشي، قوله: "وبه قال الدارقطين . هذا الوجه
 

                                                 

 (.1381:  511) البن حجرتقريب التهذيب . 8
 (.1834:  538) املرجع السابق. 0
 (.1135:  541) املرجع السابق. 4
 (.4154:  0/421) البن حبان الثقات. 3
 (.4154:  0/421)مييزان االعتدال للذهيب . 5
 (.148:  4/812)لسان املييزان . 1
 (.33)انظر يف احلديث . 1
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 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه احملفوا والراجح عن منصور يف  (ن ةاهد، عن ربيعة اجلرشيمنصور، ع) الوجه الثاين

 .هذا احلديث وصوبه الدارقطين أيضا
 

 : الحكم علي الحديث 
كلهم من " الصرب والثواب عليه"صحيح، ألن الرواة عند أمت دنيا يف  جحاحلديث من وجهه الرا

، تابع أبو العباس العتكي، وثقه وهو متابع 8الثقات إال عبد الرمحن بن صا  وهو صدوق يتشيع
 0.اخلطيب

 
 

                                                 

 (.4181:  434) تقريب التهذيب البن حجر. 8
 (.040:  8/435) للعطيب تاريخ بغداد. 0
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كنت أفركه من ثوب : وسئل عن حديث مهام بن احلارث، عن عائشة، قوهلا يف املين( : 85)الحديث 
 .رسول اهلل 

 .رواه احلكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن مهام، عن عائشة:  الدارقطني فقال
 واختلف، عن منصور بن املعتمرمل

 .وشريأ، وزياد البكائي، عن منصور، عن إبراهيم، عن مهام فرواه ابن عيينة،
 .وكذلأ قال مؤمل، وزيد بن أمت اليزرقاء، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن مهام

 .ورواه األشجعي، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن مهام
 .وعن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة

 .عن منصور، عن إبراهيم، عن رجل، عن عائشة:  وقال أبو حفص األبار
عن منصور، عن إبراهيم، عن مهام، عن أمت ميسرة، عن :  وقال إسرائيل، وصا  بن موسى الطلحي

 .قال ذلأ اهليثم بن مجيل، وم يتابع عليه .عائشة
 ...عن منصور، عن إبراهيم، عن عائشة مرسال:  وقال جرير بن عبد احلميد

يث إبراهيم، عن األسود، ومهام، عن عائشةمل ألن حفص بن غياث مجع وهو صحيح من حد ...
 8.واهلل أعلم .بينهما عن األعمش، وألن األشجعي، عن الثوري مجع بينهما، عن منصور

 
  : ووجه آخر من وجوه االختالف ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن إبراهيم، عن همام :الوجه األول 
أمحد يف و  سفيان عن( 8348)عبد الرزاق يف مصنفه و ( 811)يف مسنده  احلميديأخرجه 

عن سفيان بن عيينة والنسائي يف ( 05245)من األشجعي عن سفيان الثوري ويف ( 05243)املسند 
عن سفيان وزياد ( 011)يحه من احلسني بن حريث عن سفيان وابن خيزمية يف صح( 081)سننه 

عن ( 548)عن سفيان بن عيينة وأبو عوانة يف مستعرجه ( 011-821)البكائي مسلم يف صحيحه 
عن ( 015)عن سفيان والطحاوي يف شرح معاين اآلثار  (845)وابن اجلارود يف املنتقى  وزائدة سفيان

يان الثوري وسفيان سف)عن سفيان وشريأ كلهم ( 3818و 3811)شريأ والبيهقي يف الكربي 
 .عن منصور، به (العيينة وزياد البكائي وأبو عوانة وزائدة وشريأ

                                                 

 (.4181:  83/438)علل الدارقطين . 8
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 .منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة: الوجه الراني 
الطرباين يف املعجم من طريق إسحاق بن منصور و ( 011-821)مسلم يف صحيحه  أخرجه

 .ومسلم قرنه مغرية .منصور، به من طريق احلسن بن عطية عن إسرائيل عن( 0845)األوسط 
 .وقد أفادنا الدارقطين أن األشجعي أيضا رواه عن من منصور به وم أقف علي من أخرجه

 

 .منصور، عن إبراهيم، عن رجل، عن عائشة: الوجه الرالث 
 رواه عن منصور به حفص األبار أبام أقف علي من أخرجه ولكن الدارقطين أفادنا أن 

 

 .نصور، عن إبراهيم، عن همام، عن أبي ميسرة، عن عائشةم: الوجه الرابع 
من رواية  وصا  بن موسى الطلحي إسرائيلم أقف علي من أخرجه ولكن الدارقطين أفادنا أن 

 .اه عن منصور بهيرو  عنهما، اهليثم بن مجيل
 

 .منصور، عن إبراهيم، عن عائشة مرسال: الوجه الخامس 
 .رواه عن منصور به جرير بن عبد احلميدقطين أفادنا أن م أقف علي من أخرجه ولكن الدار 

 
 :اختلف عنه أصحابه علي  سة أوجه : دراسة االختالف 

 .منصور، عن إبراهيم، عن همام :الوجه األول 
 :رواه عن منصور 

 8.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم : سفيا  الروري  (1)
 0.ق عليه، كما تقدمهو ثقة متف : عيينةبن  سفيا   (2)
 4.ىف حديثه عن غري ابن إسحاق لنيصدوق ثبت ىف املغازل، و  : زياد البكائي  (3)
 3.، تقدمثقة ثبتهو  : أبو عوانة  (4)
 5ثقة ثبت صاحب سنة :بن قدامة  زائدة  (5)

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 .نفس املرجع. 0
 (.15)انظر يف احلديث . 4
 (.33)انظر يف احلديث . 3
 (.41)انظر يف احلديث . 5
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 8.صدوق خيطىءهو : بن عبد اهلل  شريك  (6)
ات إال زياد وشريأ هذا الوجه مروي عن ستة أصحاب منصور ومعظمهم من الثقات األثب : قلت

، ومحاد بن 4م بن عتيبة، واحلك0سليمان بن مهران األعمشتابعه مث قد . ولكنهما مقبوالن يف املتابعة
 .فاحلديث من هذا الوجه حمفوا ال شأ 3.إبراهيم بن ييزيد ليأمت سليمان ع

 
 .منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة: الوجه الراني 

 :رواه عن منصور 
 5.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم :الروري  سفيا   (1)
 1.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجة: إسرائيل بن يونس   (2)
فيزيادهتما هذا . هذا الوجه أيضا حمفوا عن منصور، ألنه مروي عن الثقات مثل سفيان وإسرائيل: قلت 

 أن احلديث روي من طرق أخري هبذا مث. مقبول مع أهنما قد تابع بعضهم بعضا( األسود)يف اإلسناد 
م يرو هذا احلديث عن منصور إال إسرائيل، : "ولكن الطرباين أعله بالتفرد وقال  1.السياق عن األسود

قول الطرباين هذا خطأ ألن احلسن توبع عليه، تابعه إسحاق بن منصور و  1."احلسن بن عطية: رد بهتف
ومن جانب آخر . فاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا. وكذا إسرائيل أيضا متابع، تابعه الثوري

عبيد اهلل بن عبيد الرمحن األشجعى األشجعي يعين احلديث من كال الوجهني روي عن سفيان برواية 
فال شأ أن احلديث  8.أثبت الناس كتابا ىف الثورل كما ذكر ابن حجر يف التقريبو  وهو ثقة مأمون

وهو صحيح من حديث إبراهيم، عن األسود، ومهام، : "رقطين وبه قال الدا. حمفوا من كال الوجهني

                                                 

 (.33)انظر يف احلديث . 8
 (.041-041)وسنن ابن ماجه ( 881)سنن الرمذي . 0
 (.1/805)سند احلميدي م. 4
 (.011)صحيح ابن خرمية . 3
 (.8)انظر يف احلديث . 5
 (.30)انظر يف احلديث . 1
حدثنا أمت، عن األعمش، عن إبراهيم، عن : قال, حدثنا عمر بن حفص بن غياث : قال 8/813أخرجه مسلم . 1

 .األسود ومهام، عن عائشةمل فذكرا دوه
 (.0845)إثر احلديث  الطرباين يف املعجم األوسطذكره . 1
 (.3481:  414) تقريب التهذيب البن حجر. 8



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

481 

 

عن عائشةمل ألن حفص بن غياث مجع بينهما عن األعمش، وألن األشجعي، عن الثوري مجع بينهما، 
 ". واهلل أعلم .عن منصور

 

 .منصور، عن إبراهيم، عن رجل، عن عائشة: الوجه الرالث 
 8.، تقدمعمي صدوق وكان حيفي وقدوهو أبو حفص األبار  رواه

. هذا الوجه م أجد ألمت حفص متابع وهو صدوق مث أنه وهم فيه وأهبم الراوي بعد إبراهيم: قلت 
 .وبالتايل مرجوح فاحلديث من هذا الوجه معلول بالوهم والغرابة

  
 .منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن أبي ميسرة، عن عائشة: الوجه الرابع 

 0.، تقدمفيه بال حجةثقة تكلم  : بن يونس إسرائيل (8)
هو صا  بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد اهلل :  صالح بن موسى الطلحي      (0)

الطلحى التيمى، الكوىف، من الطبقة الثامنة من من الوسطى من أتباع التابعني وقد روي له الرمذي وابن 
: وقال ىف موضع آخر  3.ليس بشىء: كما قال حي  بن معني . إال أنه متفق علي ترك حديثه 4ماجه

 5.صا  بن موسى و إسحاق بن موسى ليسا بشىء، وال يكتب
  1.منكر احلديث عن سهيل بن أىب صا : وقال البعارل 
 1.مروك احلديث: وقال ىف موضع آخر  1.ال يكتب حديثه، ضعيف: وقال النسائى 

يكتب حديثه؟ :  يل، قلثقاتضعيف احلديث، منكر احلديث جدا، كثري املناكري عن ا:  أبو حا  قالو 
  8.ليس يعجبىن حديثه: قال 

                                                 

 (.3841:  385) املرجع السابق. 8
 (.30)انظر يف احلديث . 0
، (005:  1/812)سري أعالم النبالء للذهيب ، (0138:  84/85)هتذيب الكمال للميزي  : انظر ترمجته يف . 4

 (.0188:  013) لتهذيب البن حجرتقريب ا، (122:  3/323)هتذيب التهذيب البن حجر 
 (.8253:  4/005)رواية الدوري  –تاريخ ابن معني  3
 (.0138:  84/85)هتذيب الكمال للميزي  . 5
 (.881:  5/882)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 1
 ،(0138:  84/85)هتذيب الكمال للميزي  . 1
 (.081:  51)الضعفاء واملروكني . 1
 (.8105:  3/85) يل البن أمت حا  اجلرح والتعد. 8



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

480 

 

 0.ال يكتب حديثه: قال ابن شاهني  8.ضعيف احلديث: قال الدارقطين 
لكن ، و يتعمد الكذبهو عندل ممن ال و  .ما يرويه ال يتابعه عليه أحدعامة : وقال أبو أمحد بن عدل 
ال : يلى وقال العق. ال يتابعه عليه أحد اأكثر ما يرويه ىف جده من الفضائل ميشبه عليه وخيطىء، و 

 4.يتابع على شىء من حديثه
هلا أهنا  كان يرول عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات ح  يشهد املستمع: وقال ابن حبان 

 1.واه: وقال الذهيب  5.مروك :وقال ابن حجر  3.، ال جيوز االحتجاج بهمقلوبة أومعمولة 
، صا  بن موسى الطلحيوقد تابعه . رائيل وتفرد بذكر أمت ميسرة بعد مهامهذا الوجه رواه إس:  قلت

. وقد تفرد به أيضا اهليثم بن مجيلمث من روي عن إسرائيل هو . ولكن متابعته ال تعين شيئا ألنه مروك
مجهور فالتفرد مع خمالفة  1.ثقة من أصحاب احلديث وكأنه ترك فتغري: وهو كما قال ابن حجر 

فاحلديث . فال بد أن يهم فيه أحد إما إسرائيل وإما اهليثم بن مجيل. ور يثري الشأ فيهأصحاب منص
ذلأ اهليثم بن مجيل، وم يتابع  قال" :وإليه أشار الدارقطين وقال . من هذا الوجه معلول بالوهم والغرابة

 ."عليه
 

 .منصور، عن إبراهيم، عن عائشة مرسال: الوجه الخامس 
 1.وهو ثقة حلميدرواه جرير بن عبد ا

ال يضر يف  من الثقات وحديثه مع إرسال إبراهيم هذا ام أقف علي من أخرجه ولكن جرير :  قلت
فاحلديث حيتمل أن يكون حمفوظا من هذا . ألنه روي موصوال يف الطرق األخري بنفس السياق إسناده

 .السند أيضا
 
 

                                                 

 (.854و 0/801)سنن الدارقطين . 8
 (.088:  882) البن شاهني تاريخ أمساء الضعفاء والكذابني. 0
 (.881:  5/882)الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  . 4
 (.388:  8/418) اجملروحني البن حبان  . 3
 (.0188:  013) تقريب التهذيب البن حجر. 5
 (.0413:  8/388) لكاشف للذهيبا. 1
 (.1458:  511) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.41)انظر يف احلديث . 1
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 :والوجه الراجح عن منصور  خالصة الدراسة
منصور، عن إبراهيم، عن )والثاين ( منصور، عن إبراهيم، عن مهام)ه األول احلديث من الوج

 .كما مر  عن منصور حسب دراستنا وأيده الدارقطين أيضا كالمها حمفوا( األسود، عن عائشة
اخلامس الوجه و  .ماوأما الوجه الثالث والرابع كالمها معلول بالوهم والغرابة والنكارة، فال حيتج هب

 .أيضا حمفوا إن شاء اهلل( راهيم، عن عائشة مرسالمنصور، عن إب)
 

 : الحكم علي الحديث 
ة صحيح علي شرط الشيعني وأخرجه مسلم الوجه الثاين يف احملفوظ أوجههاحلديث من 

    .0وشعيب األرنؤوط يف املسند 8وصححه األلباين يف سنن النسائي .صحيحه

                                                 

 (.081:  8/330)صحيح وضعيف سنن النسائي . 8
 (.311-38/315)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 0
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  حفصة بنت عمرمروياته من مسند  
، يقبل وهو وسئل عن حديث شتري بن شكل، عن حفصة، كان رسول اهلل  ( :86)الحديث 

 .صائم
 يرويه منصور، واألعمش، واختلف عنهمامل:  الدارقطني فقال

 .فرواه أبو معاوية الضرير، وإبراهيم بن طهمان، عن األعمش، عن أمت الضحى، عن شتري، عن حفصة
 .مت الضحى، عن شتري، عن حفصةوكذلأ رواه جرير، وشيبان، والثوري، عن منصور، عن أ

ورواه خالد بن نيزار، عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن شتري بن شكل، عن حفصة، ووهم 
 .يف قوله عن إبراهيم، وإمنا أرادوا أبا الضحى

ورواه قيس بن الربيع، عن منصور، واألعمش، عن أمت الضحى، عن شتري، عن حفصة، وعائشة، قاله 
 .أبو نعيم عنه

ورواه عبد الواحد بن زياد، عن األعمش، عن أمت الضحى، عن شتري، عن أم حبيبة، وقيل عن شتري، 
 8.عن علي، وال يصح، واحملفوا حديث حفصة

 

 .ووجه آخر من وجوه االختالف إبدال الراوي بغيره الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .منصور، عن أبي الضحى، عن شتير، عن حفصة :ل الوجه األو 
من ( 018)عن شعبة واحلميدي يف مسنده ( 8188)أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده 

 01335)وأمحد يف املسند  ،عن جرير( 8481)وابن أمت شيبة يف مصنفه  ،طريقه عن سفيان
كان ينال من وجه : " ولفي األول ،من طريقه ومن عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان( 01331و

عن جرير ( 8821)ومسلم يف صحيحه عن أمت عوانة ( 01331)ويف " بعض نسائه وهو صائم
عن عبد الرمحن عن سفيان وجرير وأبو بعلي يف مسنده ( 4212-4218)والنسائي يف الكربي 

عن شعبة والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ( 0118)عن جرير وأبو عوانة يف مستعرجه ( 1258)
عن ( 438)عن جرير والطرباين يف الكبري ( 4530)عن أمت عوانة وابن حبان يف صحيحه ( 4415)

سفيان بن  من طريق عثمان بن أمت شيبة عن( 458)سفيان ويف  عن احلميدي عن( 452)شعبة ويف 
( سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وجرير وشعبة وأبو عوانة)عن جرير، كلهم ( 484)عيينة وجرير ويف 

                                                 

 (.4833:  85/881)علل احلديث . 8
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كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقبل : "قالت  عن أمت الضحى، عن شتري، عن حفصةن منصور ع
 ". وهو صائم
  

 .منصور، عن إبراهيم، عن شتير بن شكل، عن حفصة: الوجه الراني 
عنه كما ذكره الدارقطين يف العلل وم أقف علي من  خالد بن نيزاررواه ابن عيينة من رواية 

 .أخرجه
 

 .منصور، عن أبي الضحى، عن شتير، عن حفصة، وعائشة: الرالث الوجه 
حدثنا قيس بن من طريق أمت نعيم قال ( 422)أخرجه أبو القاسم اجلرجاين يف تاريخ جرجان 

إن :  قالت : 8ةالربيع عن منصور واألعمش عن أمت الضحى عن شتري بن شكل عن عائشة وحفص
 .ائمالنيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقبل وهو ص

 
 .منصور، عن مسلم، عن مسروق، عن شتير بن شكل، عن حفصة: الوجه الرابع 

عن ( 413)عن عبيد اهلل عن إسرائيل والطرباين يف الكبري ( 4211)أخرجه النسائي يف الكربي 
 ".مسروق"وزاد فيه  .أمت حذيفة عن سفيان عن منصور، به مثله

 
  :أوجه اختلف أصحاب منصور عنه علي : االختالف  دراسة

 .منصور، عن أبي الضحى، عن شتير، عن حفصة :الوجه األول 
 : رواه عن منصور 

مث اختلف عنه  0.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم: سفيا  الروري  (1)
: 

ثقة ثبت )وعبد الرمحن بن مهدي   4(ثقة حافي فقيه حجة)فمرة رواه عنه أمحد بن حنبل  ( أ)
منصور، عن أمت عن  8(ثقة حافي فقيه)واحلميدي   3(احلديثحافي عارف بالرجال و 

 .الضحى، عن شتري، عن حفصة
                                                 

 ".قالت"كما يدل عليه قوله " عن عائشة أو حفصة"الظاهر . 8
 (.8)انظر يف احلديث . 0
 (.81:  13) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.3281:  458) املرجع السابق. 3
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منصور، عن  عن 0(صدوق سيء احلفي وكان يصحف)ومرة رواه عنه أبو حذيفة البصري  ( ب)
 .وزاد فيه مسروق مسلم، عن مسروق، عن شتري بن شكل، عن حفصة

" مسروق"وري رواه األئمة الفضالء وليس فيه الوجه األول عن الث:   القول الراجح عن سفيا  الروري
فهذا وهم من أمت حذيفة مع أنه صدوق سيئ احلفي، فال ". مسروق"وطالفهم رواه أبو حذيفة بيزيادة 

 .فالوجه األول هو احملفوا عنه". هذا خطأ، ليس فيه مسروق": وقال النسائي . يعتد بقوله هذا شيئا
 :مث أختلف عنه  4.كما تقدمو هو ثقة متفق عليه،  :سفيا  بن عيينة  (2)
منصور، عن أمت عن  3(ثقة حافي شهري وله أوهام)فمرة رواه عنه عثمان بن أمت شيبة  ( أ)

 .الضحى، عن شتري، عن حفصة
منصور، عن إبراهيم، عن شتري بن عن  5(صدوق خيطىء) خالد بن نيزارومرة رواه عنه  ( ب)

 "أبو الضحي"بدل " إبراهيم"، وفيه شكل، عن حفصة
الوجه األول عن ابن عيينة رواه عثمان بن أمت شيبة وهو من :  اجح عن سفيا  بين عيينةالقول الر 

احلفاا املشهورين ولو م خيل عن األوهام أحيانا وأما الوجه الثاين رواه عنه خالد بن نيزار وهو صدوق 
هم يف قوله وو : "خيطئ فمعالفته ملن هو أوثق منه يشري إيل ومهه فيه، فهو وهم جلي وقال الدارقطين 

 . فاحلديث احملفوا عنه هو الوجه األول ."عن إبراهيم، وإمنا أرادوا أبا الضحى
 1.هو ثقة، تقدم :جرير بن عبد الحميد  (3)
 1.، تقدمثقة ثبتهو : أبو عوانة  (4)
 1.كما سبق،خيطىء ىف األمساء قليال ثبت حجة و  :شعبة بن الحجاج  (5)

أصحاب منصور ومنهم الثوري الذي هو أعلم  رواه  سة من أصحاب منصور وكلهم من أثبت: قلت 
 .فاحلديث حمفوا من هذا الوجه ال شأ. الناس حبديثه

                                                                                                                                           

 (.4402:  424) املرجع السابق. 8
 (.1282:  553) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 (.8)احلديث انظر يف . 4
 (.3584:  411) تقريب التهذيب البن حجر. 3
 (.8110:  888) املرجع السابق. 5
 (.41)انظر يف احلديث . 1
 (.33)انظر يف احلديث . 1
 (.8)انظر يف احلديث . 1
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 .منصور، عن إبراهيم، عن شتير بن شكل، عن حفصة: الوجه الراني 
 .يف دراسة الوجه األول يينة ولكنه م يثبت عنه كما شرحناهرواه عن منصور ابن ع

 

 .، عن شتير، عن حفصة، وعائشةمنصور، عن أبي الضحى: الوجه الرالث 
 8.صدوق وتغري بأخرة، تقدمرواه قيس بن الربيع هو 

. قيس بن الربيع أسنده عن حفصة وقرن معها عائشة وبه خالف مجهور أصحاب منصور:  قلت
 .فقد وهم فيه ال شأ. روي من طرق أخري وليس من هذا الوجهقد حديث عائشة هبذا املعين 

 

 .عن مسلم، عن مسروق، عن شتير بن شكل، عن حفصةمنصور، : الوجه الرابع 
 .من رواية أمت حذيفة عنه وليس بصحيح كما ذكرنا يف دراسة الوجه األول سفيانرواه 

 

 : خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه الراجح يف هذا ( منصور، عن أمت الضحى، عن شتري، عن حفصة)الوجه األول 

واحملفوا حديث : "مروي عن مجهور أصحابه وصوبه الدارقطين وقال  احلديث عن منصور ألن
 ".حفصة

 . وأما الوجه الثاين والثالث والرابع معلول بالوهم والغرابة وبالتايل مرجوح
 

 :الحكم علي الحديث 
 .احلديث من وجهه الراجح صحيح، أخرجه مسلم يف صحيحه

                                                 

 (.12)انظر يف احلديث . 8
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  ه من مسند أم سلمةمرويات 
، يصوم من الشهر كان النيب : عن حديث أمت سلمة، عن أم سلمة، قالتوسئل :  (87)الحديث 
 .ال يصوم إال شعبان، فإنه كان يصله برمضان: ال يفطر، ويفطر ح  نقول: ح  نقول

 يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
 .أم سلمةفرواه قيس بن الربيع، عن منصور، عن سام، عن أمت سلمة، عن عائشة، و 

 .، عن منصور، عن سام، عن أمت سلمة، عن أم سلمة وحدها وهو احملفوا... ورواه 
عن شعبة، عن منصور، عن هالل، عن أمت سلمة، عن أم سلمة، قاله خالد بن أسلم، عن : وقيل

 8.النضر، عن شعبة
 

  :ووجه آخر من وجوه االختالف ا الزيادة والنقص الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرجه االختالف علي أو 

 .منصور، عن سالم، عن أبي سلمة، عن عائشة، وأم سلمة :الوجه األول 
قيس بن الربيع، عن منصور، عن سام بن أمت اجلعد، عن ( 501)أخرجه الطرباين يف الكبري 

وسلم يصوم شهرا سول  ما كان النيب صلى اهلل عليه":  مة، عن عائشة، وأم سلمة، قالتاعن أمت سل
رمضان إال شعبان، فإنه كان يصله برمضان، فيكون شهرين متتابعني، وكان يصوم الشهر ح  نقول ال 

 ".نقول ال يصوميفطر ويفطر ح  
 

 .منصور، عن سالم، عن أبي سلمة، عن أم سلمة: الوجه الراني 
وابن أمت شيبة  (104)وابن اجلعد يف مسنده  (8121)أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده 

-8801)عن اجلراح ويف ( 8132)عن شعبة وإسحاق بن راهويه يف مسنده ( 8245)يف املصنف 
عن سفيان، والدارمي يف سننه ( 01510)اجلراح ويف عن ( 01581)وأمحد يف املسند ( 8801

 ويف( 141)عن شعبة، والرمذي يف سننه ( 8131)عن إسرائيل، وابن ماجه يف سننه ( 8112)
عن شعبة، ( 0114)عن سفيان، ويف ( 0381)عن سفيان والنسائي يف الكربي ( 420)الشمائل 
عن ( 1812)عن شعبة وأبو يعلي املوصلي يف مسنده ( 0450)عن سفيان ويف ( 0815)ويف السنن 

 508، 501)عن سفيان، والطرباين يف الكبري ( 4408)سفيان، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار 
عن سفيان وشعبة ويف ( 1815)بة واجلراح وعمرو بن أمت قيس والبيهقي يف الكربي عن شع( 542و

                                                 

 (.4855:  85/082)علل الدارقطين . 8
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شعبة )عن سفيان،  ستهم ( 80و 82)عن شعبة وأبو بكر الفريامت يف الصيام ( 4541)الشعب 
اجلعد، عن أمت سلمة عن أم عن منصور، عن سام بن أمت ( واجلراح وسفيان وإسرائيل وعمرو بن قيس

 .، فذكرهالنيب  عنسلمة 
 .واللفي لشعبة عند الطيالسي ".ورمضان صوم شهرين جيمع بينهما إال شعبانم يكن ي" :يف رواية 
لفي الو ". صام شهرين متتابعني، إال أنه كان يصل شعبان برمضان ما رأيت رسول اهلل : "ويف رواية 
 .عند أمحد لسفيان

  
 .م سلمةمنصور، عن هالل، عن أبي سلمة، عن أ: الوجه الرالث 

رواه خالد بن أسلم عن النضر عن شعبة فيما ذكره الدارقطين يف العلل، وم أقف علي من 
 .أخرجه

 

 .اختلف أصحاب منصور عنه علي ثالثة أوجه :دراسة االختالف 
 .منصور، عن سالم، عن أبي سلمة، عن عائشة، وأم سلمة :الوجه األول 

 8.قدمصدوق وتغري بأخرة، ت وهو بن الربيعرواه قيس 
. قيس بن الربيع صدوق وقد انفرد بقرن أم سلمة مع عائشة وخالف به مجهور أصحاب منصور:  قلت

قد يكون هذا احلديث من آخر عمره ووهم فيه وقد يكون قد روي عن عائشة وأم سلمة كالمها ملا روي 
ال وق(. 8851-811)، أخرجه مسلم يف صحيحه متقارب املعينعن أمت سلمة عن عائشة حديثا 

، ورول هذا احلديث غري واحد، عن أمت سلمة، عن عائشة، عن النيب : "الرمذي يف الشمائل 
وحيتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرمحن قد رول احلديث، عن عائشة وأم سلمة مجيعا، عن النيب 

".0 فاحلديث حيتمل أن يكون حمفوظا. 
  

 .أم سلمة منصور، عن سالم، عن أبي سلمة، عن: الوجه الراني 
 : رواه عن منصور 

 4.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم :سفيا  الروري   (1)
 8.، تقدمثبت حجة وخيطىء ىف األمساء قليال هو :شعبة بن الحجاج   (2)

                                                 

 (.12)انظر يف احلديث . 8
 (.420:  031) للرمذي الشمائل احملمدية. 0
 (.8)انظر يف احلديث . 4
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 0.صدوق يهمهو  :الجراح بن مليح   (3)
 4.، تقدمثقة تكلم فيه بال حجة هو :إسرائيل بن يونس   (4)
 3.، كما تقدمصدوق له أوهامهو  :قيس  أبي عمرو بن  (5)
عمرو وهو صدوق، فيشد  ابه وكلهم من الثقات واألثبات إالرواه عن منصور  سة من أصح: قلت 

 5".وهذا أويل: "وقال العقيلي يف الضعفاء . فاحلديث من هذا الوجه حمفوا ال شأ. بعضهم بعضا
: هذا إسناد صحيح وهكذا قال: "ئل قال يف الشماصححه الرمذي و ". وهو احملفوا"وقال الدارقطين 

 . حديث حسن: وقال يف سننه  1."سلمة عن أمت سلمة، عن أم
 

 .منصور، عن هالل، عن أبي سلمة، عن أم سلمة: الوجه الرالث 
ما ليس يف طرق أخري هبذا " سام"بدل " هالل"رواه شعبة بن احلجاج أيضا وجعل فيه :  قلت
بن مشيل وهو  النضر الدارقطين، إما قد وهم فيه نه كما أشار إليهد وقع الوهم علي من دو فق. اإلسناد
، غري معروف عندي ألنين م أقف علي ماوإما من دوهن 1ثقةوهو أيضا  خالد بن أسلموإما  1ثقة ثبت

 .فاحلديث شاذ غريب من هذا الوجه وبالتايل مرجوح. من أخرج هذا اإلسناد
 

  :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
هو الوجه الراجح عن منصور  (منصور، عن سام، عن أمت سلمة، عن أم سلمة) الوجه الثاين

 .وبه قال العقيلي والدارقطين أيضا. يف هذا احلديث ألنه مروي عن أثبت أصحابه
 . وأما الوجه األول أيضا قد يكون حمفوظا كما نص به الرمذي، تقدم

 .بةوأما الوجه الثالث معلول بالشذوذ والغرا
 

                                                                                                                                           

 .نفس املرجع. 8
 (.12) انظر يف احلديث. 0
 (.30)انظر يف احلديث . 4
 (.30)انظر يف احلديث . 3
 (.0/048)للبعاري الضعفاء الكبري . 5
 (.420:  031) للرمذي الشمائل احملمدية. 1
 (.1845:  510) تقريب التهذيب البن حجر. 1
 (.8112:  881) املرجع السابق. 1
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 :  الحكم علي الحديث 
احلديث من وجهه الراجح صحيح علي شرط الشيعني، كما صححه األلباين يف سنن 

 0.وشعيب األرنؤوط يف املسند 8الرمذي

                                                 

 (.141:  0/041)لأللباين صحيح وضعيب الرمذي . 8
 (.01510)أمحد ت شعيب األرنؤوط مسند . 0
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ما نقص مال من : وسئل عن حديث أمت سلمة، عن أم سلمة، قال رسول اهلل :  (88)الحديث 
عيزا، فاعفوا يعيزكم اهلل، وال فتح رجل على نفسه باب  صدقة، وال عفا رجل عن مظلمة إال زاده اهلل هبا
 .مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر، فإن العفة خري

 يرويه يونس بن خباب، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال
 فرواه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل

 سلمة، عن أم فرواه حممد بن عمارة، والقرشي، عن الثوري، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أمت
سلمة، حدث به علي بن حرب، عنه، وكان حدث به علي بن حرب مرة من حفظه عن القاسم 
اجلرمي، عن الثوري، ومحله عنه مجاعة هكذا، مث تراجع عنه، وحدث عن حممد بن عمارة القرشي، عن 

 وغريه يرويه عن الثوري، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أمت سلمة، مرسالمل. الثوري
 خالفه عمرو بن ةمعملو 

فرواه عن يونس بن خباب، عن أمت سلمة، عن أخيه، عن قاص فلسطني، عن عبد الرمحن بن عوف، 
 .واملرسل أشبه بالصواب

: حدثنا حممد بن عمارة القرشي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو ذر بن الباغندي، قال
قال : ، عن أمت سلمة، عن أم سلمة، قالتحدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن يونس بن خباب

 8.بذلأ... رسول اهلل 
 

  :الوصل واارسال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .مرفوعا منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، عن أم سلمة :الوجه األول 
ائي، حدثنا حممد حدثنا علي بن حرب الط : قال( 411)أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق 

وأخرجه الطرباين يف األوسط  (114)القضاعي من طريقه يف مسند الشهاب أخرجه و  بن عمار القرشي
حدثنا زكريا بن دويد بن حممد  ،سحاق الدمرييحدثنا أمحد بن إ : قال( 830)ويف الصغري ( 0012)

حممد بن )، كالمها (181)ضاعي يف مسند الشهاب ومن طريقه القبن األشعث بن قيس الكندي، 
منصور، عن يونس بن خباب، عن أمت سلمة بن عبد  عن عن الثروي( زكريا بن دويدو  عمار القرشي

ما نقص مال من صدقة، وال عفا رجل، عن مظلمة ": قال رسول اهلل : الرمحن، عن أم سلمة قالت

                                                 

 (.4851:  85/088)علل الدارقطين . 8
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" ال فتح رجل على نفسه باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقرإال زاده اهلل هبا عيزا، فاعفوا يعيزكم اهلل، و 
 .واللفي للطرباين

حدثنا علي بن : أبو ذر بن الباغندي، قالعن ( 4851)وكذا أخرجه الدارقطين يف العلل 
وكان حدث به علي بن حرب مرة من  "عن الثوري وقال  حدثنا حممد بن عمارة القرشي: حرب، قال

ي، عن الثوري، ومحله عنه مجاعة هكذا، مث تراجع عنه، وحدث عن حممد بن حفظه عن القاسم اجلرم
 ".عمارة القرشي، عن الثوري

 

 .منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، مرسال: الوجه الراني 
وأخرجه أبو الطيب  ,عن سفيان, حدثنا وكيع: قال( 8185)يف املصنف أخرجه ابن أمت شيبة 
( أبو نعيم وكيع و)كالمها أبو نعيم الفضل بن دكني  حدثنا  قال( 81)ق اجلعفري يف جرء ابن عمشلي

، فذكره ابن أمت قال رسول اهلل : قال ،عن أمت سلمة ،عن يونس بن خباب ،منصورعن عن سفيان 
  ."فتصدقوا ،ما نقصت صدقة من مال قط: "شيبة خمتصرا 

فا رجل عن مظلمة إال ما نقص مال من صدقة فتصدقوا وال ع: "وذكر أبو الطيب مفصال 
فتح رجل باب مسألة يسأل الناس إال فتح اهلل عليه با بفقر ألن  زاده اهلل هبا عيزا فاعفوا يعيزكم اهلل وال

 ."العفة خري
 

 .مرسال ، عن يونس بن سعيد، عن أبي سلمةمنصور: الوجه الرالث 
 .عن جرير، به( 138)ذكر ابن أمت حا  يف علل احلديث 

 
 .اختلف فيه أصحاب منصور علي أوجه :دراسة االختالف 

 .منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة، عن أم سلمة :الوجه األول 
مث اختلف  8.هو ثقة ويدلس نادرا وأعلم الناس يف منصور كما تقدم رواه عن منصور سفيان الثوري

 :عنه 
كذاب ادعى ) دويدزكريا بن و  8(ثقة: قال اخلليلي ) حممد بن عمارة القرشيفمرة رواه عنه  ( أ)

منصور، عن يونس عن  4(دثقة عاب) القاسم اجلرميو  0(السماع من مالأ الثوري والكبار
 .مرفوعا بن خباب، عن أمت سلمة، عن أم سلمة

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
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منصور، عن يونس  عن 5(ثقة ثبت) أبو نعيمو  3(هو ثقة حافي عابد) وكيعومرة رواه عنه  ( ب)
 .بن خباب، عن أمت سلمة، مرسال

هو كذاب باالتفاق، فال يلتفت إليه وقاسم ييزيد اجلرمي وحممد و د زكريا بن دويول فيه الوجه األ: قلت 
 ماعنهملا تفرد به علي بن حرب ولكن الدارقطين أعل روايتهما بالتفرد  اتثقمن البن عمارة كالمها 

تفرد به علي بن حرب عن القاسم اجلرمي عن الثوري، وحدث به علي بن حرب أيضا عن ": وقال 
وعلي بن حرب هو . "ال يصح: "وكذا قال هنا آنفا  1."بن عمارة القرشي عن الثوري مثله حممد

فاحلديث من  .يأيتسقد وهم فيه كما يدل عليه خمالفته ملن هو أوثق منه كما ه كنول. 1صدوق فاضل
جلرمي م يروه عن الثوري إال قاسم بن ييزيد ا":  وقال الطرباينوكذا أعله  .غري حمفواشاذ هذا الوجه 

 8.ويف اإلسناد إىل سفيان ضعف: وقال شعيب األرنؤوط  1".وزكريا بن دويدار األشعثي
ثقة  وهو وتابعه أبو نعيم .كما هو املعروف  ثقة حافي عابدوكيع بن اجلراح هو وأما الوجه الثاين فيه 

و زرعة ورجحه أب ."وهو الصحيح: "وبه نص الدارقطين وقال . فاحلديث من هذا الوجه حمفوا. ثبت
 82."الثوري أحفي" :أيضا وقال 

 
 .مرسال ، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمةمنصور: الوجه الراني 
 . وهذا هو الوجه الثابت عنه، كما تقدم يف دراسة الوجه األول سفيان الثوري رواه

 8اسناده مرسل ضعيف واحلديث صحيح :وقال أبو الطيب  
                                                                                                                                           

 (.0/181)إال ما ذكره اخلليلي يف اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  اال يعرف عنه كثري . 8
ال حيل .... شيخ يضع احلديث على محيد الطويل: "وقال ابن حبان ( 0113:  0/10)مييزان االعتدال للذهيب . 0

 (.418:  8/483 اجملروحني البن حبان  " )ذكره يف الكتب إال على سبيل القدح فيه
 (.5525:  350) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.1383:  518) تقريب التهذيب البن حجر. 3
 (.5328:  331) املرجع السابق. 5
 (.5/481)أطراف الغرائب واألفراد . 1
 (.3128:  488) جرتقريب التهذيب البن ح. 1
بل تابعهما حممد بن عمارة القرشي أيضا عند قوله هذا غري صحيح، : ، قلت (8/820)املعجم الصغري . 1

 .القضاعي
 (.4/021)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 8
 (.0/101)العلل البن أمت حا  . 82
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 .عن النبي مرسالعن أبي سلمة  ،سعيدعن يونس بن منصور : الوجه الرالث 
. ولكنه خالف به من هو أوثق منه وهو الثوري 0.ثقة، كما تقدمجرير بن عبد احلميد هو ه روا

ليس عن  ،"يونس بن خباب"عن روي من الطرق األخري  احلديث ألن. فرمبا هذا وهم منه أو ممن دونه
 .براو آخر وبالتايل شاذ مرجوح معلول بوهم الراوي بإبدال الراوي فاحلديث. "يونس بن سعيد"

 .4"الثوري أحفي": بعدما سئل عن هذا السند  قال أبو زرعةو 
 

 : والوجه الراجح عن منصور خالصة الدراسة
هو الوجه الراجح عن  (مرسال منصور، عن يونس بن خباب، عن أمت سلمة)الوجه الثاين 

 .منصور ملا أنه مروي عن الثوري وهو أعلم الناس حبديث منصور

 .فال يعتد به. والوجه األول م يثبت لتفرد الرواة به عن الثوري بروايته عن منصور

 .وأما الوجه الثالث معلول بالوهم والشذوذ فهو أيضا مرجوح
 

 : الحكم علي الحديث 
، (81248)عن أمت كبشة عند أمحد  هدواش وله. مرسل صحيحاحلديث من وجهه الراجح 

عند  عباس، وعن ابن ( 0511)، ومسلم (8134و 8221، 1021)وعن أمت هريرة عند أمحد 
ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهلل عبدا بعفو اال عيزا وما تواضع : "ولفظه  (.80852) الطرباين

 ".احد هلل اال رفعه اهلل

                                                                                                                                           

 (.81:  31)جيزء ابن عمشليق . 8
 .(41)احلديث انظر يف . 0
 (.138ص)بن أمت حا  علل احلديث ال. 4
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 . حديث ميمونةمروياته من  
هلل عليه وسلم، وسئل عن حديث عمران بن حذيفة، عن ميمونة، عن النيب صلى ا : (89)الحديث 

 .ما من أحد يدان دينا يعلم اهلل منه أداءه، إال أداه عنه يف الدنيا: قال
 يرويه منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل:  الدارقطني فقال

 .فرواه عبيدة بن محيد، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، عن ميمونة
 .عن عمرو بن حذيفة: وقيل عنه
 .يح عمرانوالصح

ورواه زياد البكائي، وجرير، وزائدة بن قدامة، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن 
 8.حذيفة، مرسال، عن ميمونة، وهو أشبه

 

  :الوصل واارسال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

 .بن عمرو بن هند، عن عمرا  بن حذيفة، عن ميمونة منصور، عن زياد :الوجه األول 
عن عبيدة بن محيد وأخرجه ( 18)والطرباين يف الكبري ( 0321)ابن ماجه يف سننه  أخرجه

عن أمت الوليد الطيالسي وهشام عن ( 82851)والبيهقي يف الكربي ( 0023)احلاكم يف املستدرك 
ن عمرو بن هند، عن ابن حذيفة هو عمران، عن أم عن زياد بعن منصور ( جرير وعبيدة) امهجرير، كال

: ال تفعلي، وأنكر ذلأ عليها، قالت: كانت تدان دينا، فقال هلا بعض أهلها: قال املؤمنني ميمونة،
ما من مسلم يدان دينا، يعلم اهلل منه أنه " :خليلي صلى اهلل عليه وسلم، يقولبلى، إين مسعت نبيي و 

 ".ه يف الدنيايريد أداءه، إال أداه اهلل عن
 

 .، عن ميمونةمنصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمرو بن حذيفة : الوجه الراني 
 .وقد أفادنا به الدارقطين فيما ذكر يف العلل وم أقف علي من أخرجه

 
 .مرسال منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمرا  بن حذيفة، عن ميمونة :الوجه الرالث 
( 3111)النسائي يف سننه من طريقه و ( 0202)ويه يف مسنده إسحاق بن راه أخرجه

من طريق أمت خيثمة زهري بن ( 1214)من طريق حممد بن قدامة وأخرجه أبو يعلى ( 1048)والكربي 

                                                 

 (.3281:  85/015)علل الدارقطين . 8



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

496 

 

( 5238)من طريق حممد بن قدامة  وابن حبان ( 3011)حرب والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار 
إسحاق بن راهويه )ثالثتهم  عن أمت خيثمة،( ان بن حذيفةيف ترمجة عمر " )هتذيب الكمال"وامليزي يف 

عمرو بن هند، عن عمران عن جرير، عن منصور بن املعتمر، عن زياد بن  (وحممد بن قدامة وأبو خيثمة
 . مرسل. فذكر القصة... تدان ديناكانت ميمونة :  قال بن حذيفة،

 .أخرجه ذكر الدارقطين أن زياد البكائي أيضا رواه وم أقف علي من
 عن جرير ،ومبعناه رواه إسحاق احلنظلي( : "82851)وقال البيهقي يف الكربي إثر احلديث 

 ."ومبعناه رواه زائدة
 

 .، عن ميمونة بنت الحارثسالمرجل أو منصور، عن  : الرابعالوجه 
حدثنا جعفر بن زياد، عن : قال ،حي  بن أمت بكريعن ( 01181)أخرجه أمحد يف املسند 

حدثنا جعفر بن : حي  بن آدم، قال عن (01132)ويف  حسبته عن سام، عن ميمونة: قالمنصور، 
من استدان دينا، يعلم اهلل عيز وجل منه : "قالت  زياد، عن منصور، عن رجل، عن ميمونة بنت احلارث

 ."أنه يريد أداءه، أداه اهلل عنه
 

 .اختلف فيه أصحاب منصور علي أوجه :دراسة االختالف 
 .منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمرا  بن حذيفة، عن ميمونة :ألول الوجه ا

 : رواه عن منصور 
 :مث اختلف عنه  8.ثقة، كما تقدمهو  :جرير بن عبد الحميد  (1)
عن منصور، عن زياد بن عمرو  4وهشام 0(ثقة ثبت)فمرة رواه عنه أبو الوليد الطيالسي  ( أ)

 .رفوعامبن هند، عن عمران بن حذيفة، عن ميمونة 
ثقة حافي ةتهد قرين أمحد ابن حنبل ذكر أبو داود أنه )ومرة رواه عنه إسحاق بن راهويه  ( ب)

وأبو خيثمة بن حرب  5(صدوق يهم)وحممد بن قدامة الطوسي  3(تغري قبل موته بيسري
                                                 

 (.8)احلديث  انظر يف. 8
 (.1428:  514) تقريب التهذيب البن حجر. 0
 510)بن هبرام، ثقة من كبار العاشرة لست متأكد من هو بالضبط، ولكن من حيث الطبقة قد يكون هو هشام . 4
 :1011.) 
 (.440:  88) تقريب التهذيب البن حجر. 3
 (.1041:  524) املرجع السابق. 5
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عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، عن ميمونة ( ثقة ثبت)
 .مرسال
كال الوجهني عن جرير مروي عن الثقات عددهم أكثر من واحد، يشد :  عن جريرالوجه الراجح 

فما يرجح يل أن الوجهني كالمها حمفوا مع إمكان . بعضهم بعضا، ما يدل علي تقوية كال الوجهني
 .  اهلل أعلم. اجلمع بينهما حبيث قد روي مرة مسندا ومرة مرسال

 8.صدوق دوي رمبا أخطأ: عبيدة بن حميد  (2)
هذا الوجه ثابت عن جرير وهو ثقة، وتابعه عبيدة وهو ال ينيزل عن درجة الصدوق فكالمها : لت ق
 . فاحلديث من هذا الوجه حمفوا. تابع بعضهما بعضام
 

 .، عن ميمونةمنصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمرو بن حذيفة : الوجه الراني 
بدل " عمرو"ه تصحيف أي ذكر م أقف علي من أخرجه ولكن الدارقطين أشار بأن في

  ."والصحيح عمران"وهذا خطأ ونص الدارقطين " عمران"
 

 .مرسال منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمرا  بن حذيفة، عن ميمونة :الوجه الرالث 
وقد ثبت عنه هذا الوجه أيضا كما ذكرنا  0.ثقة، كما تقدمهو  :جرير بن عبد الحميد  (1)

 .يف دراسة الوجه األول
 4ثقة ثبت صاحب سنة :زائدة بن قدامة  (2)
 3.ىف حديثه عن غري ابن إسحاق لنيصدوق ثبت ىف املغازل، و  :زياد البكائي  (3)
. هذا روي عن جرير وزائدة وكالمها من الثقات، وتابعهما زياد البكائي وهو مقبول يف املتابعة:  قلت

 .فاحلديث من هذا الوجه أيضا حمفوا ال شأ
  

 .، عن ميمونة بنت الحارثسالمصور، عن من:  الوجه الرابع
  5.األمحر وهو صدوق شيعي، تقدم جعفر بن زيادرواه 

                                                 

 (52)انظر يف احلديث . 8
 (.41)احلديث انظر يف . 0
 .نفس املرجع. 4
 (.15)انظر يف احلديث . 3
 (.13)انظر يف احلديث . 5
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جعفر بن زياد هو صدوق شيعي، وقد تفرد به وم يتابع، مع أنه قد خالف به مجهور أصحاب :  قلت
وهذا إسناد ضعيف ": وقال شعيب األرنؤوط . فاحلديث من هذا الوجه شاذ مرجوح عندي. منصور
  8".م يذكروا له مساعا من ميمونة -وهو ابن أمت اجلعد  -اعه، فإن ساملا طالنق
 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
( منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، عن ميمونة)املسند  األول الوجه

  (مرسال حذيفة، عن ميمونة منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن)املرسل الثالث والوجه 
كالمها حمفوا عن منصور كما يتبني لنا ولكن الرجيح يتلقي الوجه املرسل يف رأي الدارقطين كما قال 

، لعل هذا لكون الرواة هبذا اإلسناد أكثر عددا من الوجه املسند أم أخذا بالتحري ومن "وهو أشبه"
 .باب االحتياط كما هو منهجه ومنهج مجهور احملدثني

 .وأما الوجه الثايت فيه تصحيف وخطأ والوجه الرابع مرجوح للشذوذ والغرابة
 

 : الحكم علي الحديث 
وال  زياد بن عمروفيه  صحيح لغريه واإلسناد ضعيف، ألن احلديث من الوجهني احملفوظني

م وفيه أيضا وال يعترب بتوثيقه إذا انفرد كما هو املعلو  0.يعرف عنه إال فيما ذكره ابن حبان يف الثقات
:  0/01)أخرجه احلاكم  ،من حديث عائشةوله شاهد مبعناه  4.، م يتابعمقبولهو  عمران بن حذيفة

عن أمت بكر بن إسحاق، أنبأنا أبو مسلم، ( 82851:  5/512)، ومن طريقه البيهقي (0020
ت عائشة كان: مسعت حممد بن على يقول: حدثنا احلجاج بن منهال، حدثنا القاسم بن الفضل، قال

ما من عبد كانت : "يقول مسعت رسول اهلل : مالأ والدين؟ قالت: رضي اهلل عنها تدان، فقيل هلا
فبه ينجرب  ".جل عون، فأنا التمس ذلأ التمس ذلأ العون و له نية يف أداء دينه إال كان له من اهلل عيز

: ونصه " يف الدنيا"قوله  ولذا صححه األلباين إال. إيل الصحيح لغريه مبجموع الطرق إن شاء اهلل
  3".يف الدنيا": صحيح لغريه دون قوله"

                                                 

 (.01181:  33/488) مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 8
 (.1834:  1/401) البن حبان الثقات. 0
 (.5838:  308) تقريب التهذيب البن حجر. 4
 (.5288:  1/405) لأللباين التعليقات احلسان. 3
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 . حديث سودة بنت زمعةمروياته من  
يا رسول اهلل إن : وسئل عن حديث عبد اهلل بن اليزبري، عن سودة، أن رجال قال:  (91)الحديث 

 .احلديث... فريضة اهلل يف احلج أدركت أمت شيعا كبريا 
 منصور بن املعتمر، واختلف عنهمل يرويه:  الدارقطني فقال

فرواه عبد العيزييز بن عبد الصمد، عن منصور، عن ةاهد، عن موىل البن اليزبري، يقال له يوسف ابن 
 .اليزبري، أو اليزبري بن يوسف، عن عبد اهلل بن اليزبري، عن سودة بنت زمعة

ف بن اليزبري بغري شأ، ورواه جرير بن عبد احلميد، وعبيدة بن محيد، عن منصور، عن ةاهد، عن يوس
 .عن ابن اليزبري

ورواه زائدة، عن منصور، عن ةاهد، عن عبد اهلل بن اليزبري، أو عن موىل البن اليزبري، شأ منصور، وم 
 .يذكر سودة، وقول جرير ومن تابعه أشبه بالصواب

 
  :الوصل واارسال  الختالف فيا: نوو االختالف 

 :وتخريجها  منصور بن المعتمرأوجه االختالف علي 

منصور، عن مجاهد، عن مولى البن الزبير، يقال له يوسف ابن الزبير، أو الزبير بن  :الوجه األول 
 .يوسف، عن عبد اهلل بن الزبير، عن سودة بنت زمعة

عن عبد العيزييز بن عبد الصمد ومن طريقه الدارمي يف ( 01381)أخرجه أمحد يف املسند 
( 4215)وابن أمت عاصم يف اآلحاد واملثاين ( 104)بار مكة وكذا الفاكهي يف أخ( 8118)السنن 

وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ( 828)والطرباين يف الكبري ( 1181)وأبو يعلي يف املسند 
كلهم من طرق عن عبد العيزييز بن عبد ( 1145-1143)والبيهقي يف السنن الكربي ( 0534)

اليزبري، يقال له يوسف بن اليزبري أو اليزبري بن يوسف،  منصور، عن ةاهد، عن موىل البنن الصمد ع
جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : قالت :وفيه . به عن ابن اليزبري، عن سودة بنت زمعة،

أرأيتأ لو كان على أبيأ دين فقضيته عنه قبل ": إن أمت شيخ كبري ال يستطيع أن حيج قال:  فقال
     ."فاهلل أرحم حج عن أبيأ":  عليه وسلمنعم، قال صلى اهلل: قال "منأ؟

 

 .مرسال ن الزبير بغير شك، عن ابن الزبيرمنصور، عن مجاهد، عن يوسف ب: الوجه الراني 
عن جرير والدارمي يف السنن ( 81805)عن سفيان ويف ( 81820)أخرجه أمحد يف املسند 

وسفيان وكذا يف السنن عن جرير ( 4182،  4123)عن جرير والنسائي يف الكربي ( 8111)
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عن جرير وابن حيزم يف حجة ( 1180)عن جرير وسفيان وأبو يعلي يف املسند ( 0133، 0141)
 عن عبيدة بن محيد وجرير،( 0535و 0533)، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار (548)الوداع 

عن ( لسفيان وجرير وعبيدة وفضي) تهمعن فضيل بن عياض، أربع( 8/450)والضياء يف املعتارة 
جاء : قال :وفيه . ، بهمنصور، عن ةاهد، عن يوسف بن اليزبري، موىل آلل اليزبري، عن عبد اهلل بن اليزبري

إن أمت أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري ال : رجل من خثعم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
: قال. نعم: قال "ه؟أنت أكرب ولد": يستطيع ركوب الرحل، واحلج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال

 "فاحجج عنه":  قال. نعم: قال "أرأيت لو كان على أبيأ دين فقضيته عنه، أكان ذلأ جييزئ عنه؟"
 .والدارمي م يذكر ابن اليزبري يف إسناده. واللفي جلرير

 

 .منصور، عن مجاهد، عن عبد اهلل بن الزبير، أو عن مولى البن الزبير: الوجه الرالث 
شأ فيه "وقال . جه إال فيما أورده الدارقطين من رواية زيادة عنه، بهم أقف علي من أخر 

 ". منصور وم يذكر سودة
 

  : اختلف أصحاب منصور عنه علي أوجه: دراسة االختالف 
منصور، عن مجاهد، عن مولى البن الزبير، يقال له يوسف ابن الزبير، أو الزبير بن  :الوجه األول 

 .ر، عن سودة بنت زمعةيوسف، عن عبد اهلل بن الزبي
 : رواه عن منصور 

 8.ثقة حافي، تقدم هو :عبد العزيز بن عبد الصمد  (1)
عبد العيزييز بن عبد الصمد هو من الثقات واحلفاا وقد زاد يف اإلسناد وجعله من مسند سودة : قلت 

. اهللبنت زمعة وزيادة الثقات مقبول عند مجهور احملدثني، فاحلديث من هذا الوجه حمفوا إن شاء 
وقال شعيب . رجاله ثقات: ونسبه إىل أمحد والطرباين، وقال (4/010) وأورده اهليثمي يف ةمع اليزوائد

أو اليزبري بن : حديث صحيح، يوسف بن اليزبري، شأ ةاهد يف هذه الرواية بامسه، فقال: "األرنؤوط 
 0".يوسف، وقد سلف عنه دون شأ بالرواية

 

 .، عن ابن الزبير(بغير شك)ن الزبير ، عن يوسف بمنصور، عن مجاهد: الوجه الراني 
 : رواه عن منصور 

                                                 

 (.30)انظر يف احلديث . 8
 (.01381:  35/321)مسند أمحد ت شعيب األرنؤوط . 0
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 8.، كما تقدمهو ثقة حافي إال أنه دلس نادرا :سفيا  الروري  (1)
 0.ثقة، كما تقدمهو  :جرير بن عبد الحميد  (2)
 4.صدوق دوي رمبا أخطأ :عبيدة بن حميد  (3)
 3.، تقدمثقة عابد إمام :فضيل بن عياض  (4)
 عن أثبت أصحاب منصور، تابع بعضهم بعضا وفيهم سفيان الثوري وهوهذا الوجه مروي :  قلت

وقد صوبه . فاحلديث من هذا الوجه حمفوا ال شأ. معلومأعلم الناس حبديث منصور كما هو 
عن  ،وسألت حممدا عن حديث ةاهد" ( :041:  845)البعاري فيما أورده الرمذي يف العلل الكبري 

ورأل هذا  ،عن ابن اليزبري ،عن يوسف بن اليزبري ،لصحيح عن ةاهدا:  يف هذا فقال ،موىل اليزبري
وقول جرير ومن : "وكذا رجحه الدارقطين وقال ". احلديث أصح من حديث عبد العيزييز بن عبد الصمد

 ".تابعه أشبه بالصواب
 

 .منصور، عن مجاهد، عن عبد اهلل بن الزبير، أو عن مولى البن الزبير: الوجه الرالث 
 5.ثقة ثبت، تقدمة بن قدامة وهو رواه زائد

واحلديث شبيه بالوجه الثاين إال ورد فيه شأ منصور يف . زائدة بن قدامة من الثقات األثبات:  قلت
وقد زال هذا الشأ فيما روي عن مجهور أصحاب  "عبد اهلل بن اليزبري، أو عن موىل البن اليزبري"ضبط 

 .ول علي الوجه الثاينفالوجه هذا حمفوا وحمم. منصور يف الوجه الثاين
 

 :خالصة الدراسة والوجه الراجح عن منصور 
احلديث من كل أوجهه األول والثاين والثالث حمفوا عن منصور ملا روي كلها من أصحاب 

 (منصور، عن ةاهد، عن يوسف بن اليزبري، عن ابن اليزبري)منصور الثقات، إال أن الوجه الثاين املرسل 
وبه قال البعاري . عنه ألنه رواية األكثر عددا، ال سيما فيهم سفيان الثوريهو الراجح وأشبه بالصواب 

 . أيضا والدارقطين
 

                                                 

 (.8)انظر يف احلديث . 8
 (.41)احلديث انظر يف . 0
 (52)انظر يف احلديث . 4
 (.30)انظر يف احلديث . 3
 (.41)انظر يف احلديث . 5
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 :الحكم علي الحديث 
ألجل  ضعيف صحيح لغريه واإلسناد وأوجهه األخري احملفوظة حمن وجهه الراجاحلديث 
. إيل الصحيح لغريه 0هدهوشوا ينجرب بطرقه هولكن. وم يتابع 8،مقبول من الثالثةوهو  ،يوسف بن اليزبري

فقد . وهذا إسناد ضعيف" أنت أكرب ولد أبيأ: "حديث صحيح دون قوله : وقال شعيب األرنؤوط 
" العلل"انفرد يوسف بن اليزبري هبذه اللفظة، وم يتابعه أحد عليها، نبه على ذلأ ابن أمت حا  يف 

، وقال ذكره ابن حبان يف الثقاتل عنه اثنان، و وهو ممن ال حيتمل تفرده، فقد رو ( 141:  4/052)
وغريمها دون " الصحيحني" فإن احلديث حمفوا يف" :وقال األلباين  ."صا  احلال": املييزان"الذهيب يف 
 4".فهي منكرة أو شاذة..." أكربأنت : " هذه اليزيادة
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                                 

 (.1114:  182) ب التهذيب البن حجرتقري. 8
- 321)ومسلم ( 1001، 3484، 8155-8154، 8584)من حديث عبد اهلل بن عباس عند البعاري . 0

8443.) 
 (.0853:  1/581) لأللباين سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة. 4
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 :علي النحو التايل هي و  من خالل هذا البحث اليت توصلت إليهاوالتوصيات أهم النتائج  وفيها
 :النتائج: أوال 
 تالف علي الراوي يف احلديث مث بنيكتابه العلل علي عرض أوجه االخ  ىنإن الدارقطين ب .8

 .الراجح يف االختالف إما صراحة أو إشارة، مما جيعل كتابه أفضل كتاب يف بيان العلل اخلفية
ج واحد وهو الرجيح باألقوي، فإن الرجيح بني املرويات عند الدارقطين والنقاد يسري علي هن .0

الرواة يف ذلأ فباألكثر، فإن استووا فبقرائن أخري كمراعاة األثبت يف الشيوخ من غريه  لاستو 
 .  أو األحفي وغري ذلأ من القرائن

حديث نقد  قة أو ضعيفا فحسب، بل هلم يف كلإّن مقياس القبول والرد يف الراوي ليس كونه ث .4
 .التفردو  تصاحب االختالف خاص حسب القرائن ال 

وكّلما تأخرت الطبقة   ،الطبقة ال  وقع فيها االختالف بني الرواة أغلبها ما بعد طبقة التابعني .3
 .كان ذلأ أكثر لكثرة الرواة يف الطبقات املتأخرة

كلها، بل ترك بعض األوجه أحيانا إما   الدارقطين من جهة م يذكر وجوه االختالفمام ن اإلإ .5
ألوجه م أعثر وإما لعدم الوقوف عليه ومن جهة أخري ذكر كثريا من ا حاجته إليهلعدم  عمدا

 .كتب السنة يف حد حبثي وتتبعيعلي من أخرجه يف  
 قد تصويبه ه ال يعين أنه صحيح أو ثابت، ألنو تصويبه لوجه من الوج ترجيح الدارقطين أو .1

  .مصنفات احلديث رجيه يف وجوه االختالف علي مدار احلديث أو  يكون باعتبار
إن الدارقطين وغريه من النقاد املتقدمني كانوا يستعدمون العلل الظاهرة لإلشارة إيل علل أخري  .1

ومن هذا . من ليس له خربة ومعرفة هبذا العلم الشريف ىخفية أو علل املتون، قد  في عل
نوا بنقد متون بأن احملدثني م يعت ملهماعلي خط ساراملنظلق أخطأ املستشرقون يف ظنهم ومن 

 .   احلديث
مرويات عمرو بن دينار املعلة باالختالف عليها يف كتاب  هذه املرويات وجدت دراسةبعد  .1

( ب)و  1: االختالف يف الرفع والوقف ( أ: )وهي يف أربعة أصناف  48العلل، عددها 
( ث)، و88: االختالف يف اليزيادة والنقصان ( ت)و 84: االختالف يف الوصل واإلرسال 
: الصحيح لذاته ( أ: )، وإحصاءها من حيث درجتها 8: االختالف بإبدال الراوي بغريه 

 (ج)، و8: احلسن لغريه  (ث)و، 8: احلسن لذاته ( ت)و، 4: الصحيح لغريه ( ب)و،  44
 .8: الضعيف 
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 58وجدنا مرويات منصور بن املعتمر املعلة باالختالف عليها يف كتاب العلل، عددها كذا و 
االختالف يف الوصل ( ب)و 1: االختالف يف الرفع والوقف ( أ: )  سة أصناف وهي يف
االختالف بإبدال الراوي ( ث)و 83: االختالف يف اليزيادة والنقصان ( ت)و 84: واإلرسال 
الصحيح ( أ: )وإحصاءها من حيث درجتها  ،8: االختالف يف املنت  ( ج)و  81: بغريه 
، 0: احلسن لغريه ( ث) ،8: احلسن لذاته  (ت) ،1: ه الصحيح لغري ( ب)، 40: لذاته 
 1: الضعيف  (ج)و
 

 : والمقترحاا التوصياا: ثانيا 
 :خلص البحث بالتوصيات التالية

طــالب احلــديث احلضــارة املاديـة الراهنــة، فــإن  ظهــر دفاع عـن الســنة يفلــلاالهتمـام بعلــم احلــديث  .8
علــوم احلــديث واســتجالءها  ىقوف علــوعلمــاء اإلســالم مطــالبون أكثــر مــن أي وقــت مضــي بــالو 

وإخــراج العلــوم منهـــا مبــا يـــتالئم مــع روح العصـــر وأدواتــه ومــن مث الـــدفاع عــن الســـنة مــن شـــوائب 
لـه يطالـب ابتـداءا بـالوقوف وهـذا ك. مـانيني وغـريهملالسنة مـن املستشـرقني واحلـداثيني والع أعداء
 .عناصر الضعف والوضعية احلديث من علي الضوابط األصولية احلديثية لتنق الشامل

ـــا وتطبيقيـــا يفا تألهنـــ ،دراســـة علـــل احلـــديثاالهتمـــام ب .0 ـــ الوقـــوف علـــي ؤهـــل الطـــالب نظري م و عل
مجيــع معــارف فنــون احلــديث وعلومــه مــن مصــطلح احلــديث  ىاحلــديث الشــتمال ميــدان حبثــه علــ

 .وعلم الرجال وعلم التعريج ودراسة األسانيد

يفتقـــر حباجـــة إيل الدراســـة  وهـــوالنقـــاد املتقـــدمني، بعلـــل املتـــون يف مصـــنفات  اخلـــاص االهتمـــام  .4
مـن اخللـل واالدرافـات الواقعـة يف كـالم املعاصـرين  اكثـري ألن  العلميـة الدقيقـة وإبرازهـا أمـام النـاس، 

 .وعدم التفطن لدقائقهما يشتمله علم العلل نت نقد امل وأفكار احلداثيني نتيجة للقصور يف علم

احلــــديث خصوصـــا إعـــادة النظــــر الـــدائم يف مـــنهج النقــــد  أهـــل ىاخلطـــاب اإلســــالمي وعلـــ ىعلـــ .3
 .  احلديثي، ال لعجيزه بل إلدامة إحياءه وإلفادة منه

، فمـا كـان فيـه مـن فيه اإلخالص والقبـولاهلل تعايل  من أخريا أقول هذا ما تيسر يل من جهد املقل، أرجو
اهلل مـن خطـأ متعمـد  ر أ إىلفمـن نفسـي والشـيطان وأبـ ـ وزلـل صواب فمن اهلل وحده وما كـان فيـه مـن خطـأ

أن و كــرمي ن جيعــل أعمالنــا كلهــا صــاحلة لوجهــه الأواســتغفره مــن خطــأ غــري متعمــد وأســأله ســبحانه وتعــايل 
يبــارك يف أعمارنــا ويصــلح نياتنــا وجيعلنــا للمتقــني إمامــا ويعلمنــا مــا ينفعنــا وينفعنــا مبــا علمنــا ويوفقنــا للعمــل 

بنــا بعــد إذ هــدانا وحيينــا علــي املــنهج القــومي ويثبتنــا علــي الصــراط بالســنة ونشــرها والــذب عنهــا وال يــيزغ قلو 
 وصلي اهلل علي نبينا حممد وعلي آله وصحبه أمجعني. املستقيم، إنه تعايل جواد كرمي وهو حسبنا
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 .المترجمين الرواة واألعالمجم اتر فهرس 

 .واآلثار هرس األحاديثف
 .فهرس المصادر والمراجع
 فهرس الموضوعاا

  



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

516 

 

 حديثرقم ال ااسم

 33 إبراهيم بن طهمان

 14 أبو شيبةراهيم بن عثمان إب

 8 بن جريجا

 3  أبو الربيع السمان

 10 بن عبد الرمحن أبو حفص األبار وهو عمر

 31 اهلمداىن أسباط بن نصر هو أسباط بن نصر

 33 سإسرائيل بن يون

 85إمساعيل بن مسلم املكى

 3 أيوب السعتياين

 8 بن سنان أبو العالء الدمشقيبرد 

 50 اجلراح بن مليح

 32 جرير بن عبد احلميد

 33 جعفر بن احلارث

 31 جعفر بن احلارث الواسطى، أبو األشهب

 11 جعفر بن زياد األمحر

 1 حا  بن أمت صغرية

 33 احلارث بن عمري

 15 ن نبهان اجلرمىاحلارث ب

 18 احلسن بن صا 



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

517 

 

 33 احلسن بن عبد اهلل

 31 احلسني بن واقد املروزل

 4 محاد بن زيد

 88  محاد بن سلمة

 33 محاد بن شعيب

 85  هو محيزة بن أىب محيزةو محيزة النصييب

 18 الصفار خالد بن عيسى

 05 العطار الرمحن عبد بن داود

 15 داود بن عيسى النععي الكويف

 4 روح بن القاسم

 32 زائدة بن قدامة الثقفى

 81 املكى إسحاق بن زكريا

 38 زهري بن معاوية

 32 زياد بن عبد اهلل بن الطفيل العامرل البكائى

 1 سعيد بن زيد

 18 سعيد بن مسروق الثورل الكوىف

 8 سفيان الثوري

 8 سفيان بن عيينة

 32 سالم بن سليم احلنفى أبو األحوص

 1 ليم بن حيانس

 85 سليمان بن كثري العبدل
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 34 األعمشسليمان بن مهران 

 35 بن عبد اهلل شريأ

 8 شعبة بن احلجاج

 34 شيبان بن عبد الرمحن التميمى

 1 صا  بن زياد

 1 طلحة بن عمرو

 05 رفيع بن العيزييز عبد

 33 عبد العيزييز بن عبد الصمد

 81 هليعة بن اهلل عبد

 8 عبد العيزييز بن جريج عبد امللأ بن

 50 عبيدة بن محيد بن صهيب الكوىف

 32 عمار بن رزيق الضىب

 15 هو أبو اليقظان: عمار بن حممد 

 81 قيس املكىعمر بن 

 33 عمرو بن أىب قيس الرازل األزرق

 33 فضيل بن عياض

 38 القاسم بن معن

 40 قيزعة بن سويد الباهلى

 10 قيس بن الربيع األسدل

 35 د بن الفضل بن عطيةحمم

 08 البناىنحممد بن ثابت 
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 88 حممد بن جحادة

 45 حممد بن شريأ املكي

 81 حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري مكي

 0 مسلم الطائفيحممد بن 

 11 حممد بن ميمون املروزل، أبو محيزة السكرل

 04 مسعر بن كدام

 8 بن راشد معمر

 13 نفيمفضل بن صدقة، أبو محاد احل

 33 فضل بن مهلهل السعديامل

 1 منصور بن زاذان

 48 نصر بن طريف الباهلي

 13 هرمي بن سفيان البجلى

 1 هشام الدستوائي

 8 بن بشريهشيم 

 0 ورقاء بن عمر

 35 الوضاح بن عبد اهلل اليشكرل أبو عوانة

 33 وهيب بن خالد

 13 حي  بن عقبة بن أمت العييزار

 18 ن حرملة التيمى، أبو احملياةحي  بن يعلى ب



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

501 

 

 رقم السؤال الراوي طرف الحديث
 3 عمر بن اخلطاب ابتغوا يف أموال اليتامى ال تستهلكها اليزكاة

 52 معاذ بن جبل أخربين بعمل يدخلين اجلنة

 35 عبد اهلل بن مسعود إذا استول على املنرب استقبلناه بوجوهنا

 00 أبو هريرة عليه غسل فال قحط أو أعجل، إذا

 81 أبو هريرة املكتوبة إال صالة فال الصالة أقيمت إذا

 10 عائشة أم املؤمنني إذا أنفقت املرأة غري مفسدة

 51 أبو ذر إذا خرج من اخلالء

 33 عبد اهلل بن مسعود .إذا شأ أحدكم يف صالته فليتحر وليسجد سجدتني

 05 اهلل بن عمر عبد نصيبه أحدمها فأعتق اثنني، بني العبد كان إذا

 18 عبد اهلل بن عمر إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل، أو يشرب، توضأ

 13 جعفر بن أمت طالب استاكوا، فلوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك 

 12 عبد اهلل بن عمر اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل، وإقام الصالة

 88 أبو هريرة جومأفطر احلاجم واحمل

 8 بكر الصديق وأب أكل حلما مث صلى وم يتوضأ

 14 أبو هريرة األمة تيزين قبل أن حتصن

 54 أبو مسعود أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم الناس أن يفطروا

 58 أبو هريرة أن إبليس رن حني أنيزلت فاحتة الكتاب

 8 ذر جندب بن جنادة وأب إن اهلل خلق يف اجلنة رحيا بعد الريح لسبع سنني

 43 عائشة أم املؤمنني عليه أهله ببكاء عذابا الكافر ييزيد اهلل إن
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 31 عبد اهلل بن مسعود إن اهلل ميسأ السماوات على أصبع

 0 عمر بن اخلطاب أن امليت يعذب ببكاء احلي

 48 أمساء بنت عميس إن بين جعفر تصيبهم العني أفأسرقي هلم

 10 أبو هريرة هلكت ان جبماع وقالن رجال أفطر يف رمضأ

 82 سودة بنت زمعة إن فريضة اهلل يف احلج أدركت أمت شيعا كبريا

 42 املسور بن خمرمة أغضبين فقد أغضبها من مين، بضعة فاطمة إمنا

مث ينصرف فيصلي  أنه كان يصلي مع رسول اهلل 
 بقومه تلأ الصالة

 1 معاذ بن جبل

 15 كعب بن مرة لليل اآلخرجوف ا: أي الليل أمسع؟ قال

 02 أبو هريرة به أحق فهو مفلس عند بعينه متاعه وجد رجل أميا

 44 اهلل بن عبد جرير الذمة منه برئت فقد أبق عبد أميا

 41 عائشة أم املؤمنني موته بعد عليه عذاب الكافر أهل بكاء

 1 أيوب األنصاري وأب توضؤوا مما مست النار

 34 د اهلل بن مسعودعب ثالثة حيبهم اهلل

 55 أبو ذر يبغضهم اهللثالثة حيبهم اهلل، وثالثة 

 81 أبو هريرة حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام

 88 أبو هريرة من الغائط، فأيت بطعام خرج رسول اهلل 

 53 أبو ذر خواتيم سورة البقرة من كنيز من حتت العرش

 31 د اهلل بن مسعودعب رضيت ألميت ما رضي هلا ابن أم عبد

 18 أبو هريرة الرهن حملوب ومركوب

 01 اهلل بن عمر عبد القائم صالة نصف على القاعد صالة

 01 اهلل بن عمر عبد مجيعا وسبعا مجيعا،  انيا  اهلل رسول صلى
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 50 أبو قتادة صوم يوم عرفة كفارة سنتني

 41 عائشة أم املؤمنني إحرامه عند  اهلل رسول طيبت

 38 عبد اهلل بن مسعود ولكن اهلل يذهبه بالتوكل الطرية شرك وليس منا إال

 82 أبو هريرة فأي داء أدول من البعل

 10 جبري بن مطعم قص من شعره على املروة

 11 معقل بن سنان ى يف بروع ابنة واشق مبثل ما قضىقض

 58 أبو أيوب األنصاري قل هو اهلل أحد تعدل ثلث القرآن

 31 عبد اهلل بن مسعود ينام ساجدا يب كان الن

 11 أم سلمة ال يفطر ، يصوم من الشهر ح  نقولكان النيب 

ينام ح  ينفخ، مث يقوم فيصلي وال  كان رسول اهلل 
 يتوضأ

 12 عائشة أم املؤمنني

 11 حفصة بنت عمر ، يقبل وهو صائمكان رسول اهلل 

 11 نيعائشة أم املؤمن كان يوتر بسبع أو طمس

 41 ميمونة من إناء واحد كنت أغتسل أنا ورسول اهلل 

 15 عائشة أم املؤمنني كنت أفركه من ثوب رسول اهلل 

 32 علي بن أمت طالب ال إله إال اهلل الكرمي احلليم

 15 أبو هريرة ثال حتل الصدقة لغين يهجره فوق ثال

 18 عبد اهلل بن عمر ال حتلف بأبيأ، وال بغري اهلل

 08 اهلل بن عمر عبد حسناتأ من فيؤخذ بدين، اهلل تلقني ال

 84 أبو هريرة ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها

 11 أبو هريرة ال حيل الصدقة لغين وال ذي مرة سوي

 4 عمر بن اخلطاب حرمت عليهم الشحوم فجملوها لعن اهلل اليهود
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أو أنصاري، أو  أهتب إال من قرشي، لقد مهمت أال
 يثقف

 83 أبو هريرة

 51 املغرية بن شعبة م يتوكل من اكتول أو اسرقى

 03 اهلل بن عمر عبد نواال آخرها فأذق عذابا، قريش أول أذقت كما اللهم

 04 اهلل بن عمر عبد عني طرفة نفسي إىل تكلين ال اللهم

 13 عائشة أم املؤمنني لو كان الصرب من الرجال كان كرميا

 38 علي بن أمت طالب لو كنت مستعلفا على أميت أحدا

 11 املقدام بن معد يكرب ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم

 80 أبو هريرة ما أذن اهلل لشيء كإذنه لنيب يتغىن بالقرآن جيهر به

 5 عبد الرمحن بن عوف ا أذن إلنسانما أذن اهلل لشيء كم

ولكن حممد  ما أنا قلت من أصبح جنبا فقد أفطر،
 ورب الكعبة قاله

 81 أبو هريرة

خرج من اخلالء إال استنجى ما رأيت رسول اهلل 
 باملاء

 18 عائشة أم املؤمنني

 18 ميمونة ما من أحد يدان دينا يعلم اهلل منه أداءه 

 11 أم سلمة ما نقص مال من صدقة

 30 علي بن أمت طالب ما نقصت مال من صدقة

 11 عبد اهلل بن عمر سلمن أتى اجلمعة فليغت

 13 أبو هريرة من حج فلم يرفث وم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

 40 اهلل جابر بن عبد من ختم له عند موته بال إله إال اهلل دخل اجلنة

من قال ال إله إال اهلل أجنته يوما من الدهر أصابه قبلها 
 ما أصابه

 11 أبو هريرة
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 85 رةأبو هري من قتل عمدا فهو قود يده

 85 أبو هريرة من قتل يف عميا يكون بينهم فهو خطأ

 45 عائشة أم املؤمنني صبا العذاب عليه صب السدر قطع من

 51 أبو ذر من الئمكم من خدمكم، فأطعموهم ما تأكلون

 1 معاذ بن جبل من مات وهو يعبد اهلل ال يشرك به شيئا فإن له اجلنة

 48 اهلل جابر بن عبد اجلنة طريق خطئ علي الصالة نسي من

 14 جرير بن عبد اهلل من حيرم الرفق حيرم اخلري

 08 أبو هريرة الرجل يستلقي أن ، اهلل رسول هنى

 01 اهلل بن عمر عبد هنى عن صوم يوم عرفة

 12 أبو هريرة يغفر للمؤذن مد صوته،

 14 عائشة أم املؤمنني يكون من أميت رجل يتكلم بعد املوت

 18 عائشة أم املؤمنني وأن عذاب القرب حق يعذبون يف قبورهم اليهود أهنم
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مركيز : حتقيقللحافي ابن حجر العسقالين،  إتحاف المهرة بفوائد المبتكرة من أطراف العشرة .8
خدمة السنة والسرية، بإشراف د زهري بن ناصر الناصر، ةمع امللأ فهد لطباعة املصحف الشريف 

 .م 8883، 8، ط(باملدينة)ومركيز خدمة السنة والسرية النبوية ( ملدينةبا)
عبد العليم عبد العظيم : براهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي اجلوزجاين، احملققإل أحوال الرجال .0

 .، بتفيصل آباد، باكستان حديث اكادمي، الب ستوي
حممد سعيد عمر إدريس، . د :ألمت يعلى اخلليلي، حتقيق اارشاد في معرفة علماء الحديث،  .4

 .هـ8328، 8مكتبة الرشد، الرياض، ط
للشيخ حممد ناصر الدين األلباين، املكتب  إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل .3

 .م8815، 0اإلسالمي، ط
الشيخ علي حممد البجاوي، دار : للحافي ابن عبدالرب، حتقيق  االستيعاب في معرفة األصحاب .5

 .هـ8384، 8طاجليل، بريوت، 
علي حممد معوض : للشيخ عيز الدين اجليزري ابن األثري، حتقيق  أسد الغابة في معرفة الصحابة .1

 .م 8883، 8وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
عادل  -علي حممد معوض : للحافي ابن حجر العسقالين، حتقيق  ااصابة في تمييز الصحابة .1

 .م 8883، 8دار الكتب العلمية، بريوت، طأمحد عبد املوجود، 
 :لإلمام الدارقطين، حتقيق أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .1

 .م8881، 8السيد يوسف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/حممود حممد حممود حسن نصار
 .م 0220، 85، طللشيخ خري الدين اليزركلي، دار العلم للماليني بريوت األعالم .8
، لشمس الدين السعاوي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ااعال  بالتوبيخ لمن ذم التاريخ .82

 .م8811
للشيخ  ااكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب .88

 .هـ8388، 8علي بن هبة اهلل بن أمت نصر بن ماكوال، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
الشيخ أبو عبد الرمحن مقبل بن : ألمت احلسن علي بن عمر الدارقطين، حتقيق ماا والتتبع االزا .80

 .م 8815، 0هادي الوداعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
  .س.دار االندلس اخلضراء، ب، الدكتور عبد اهلل الرحيلي، اامام الدارقطني وآثاره العلمية .84
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الرمحن بن حي  املعلمي اليماين وغريه، ةلس دائرة  عبد: للحافي السمعاين، حتقيق  األنساب .83
 .م 8810، 8املعارف العثمانية، حيدر آباد، ط

علي بن حممد بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بريوت، . د: حتقيق  اايما  البن منده، .85
 .هـ8321،  0ط
: ، حتقيق الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري متألالباعث الحريث في اختصار علوم الحديث  .81

 .، ب،س0أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
حمفوا الرمحن زين  :للحافي أمحد بن عمرو البيزار، حتقيق  البحر الزخار المعروف بمسند البزار .81

، 8املدينة املنورة، ط -اهلل، وعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعي، مكتبة العلوم واحلكم 
 (.م0228-م8811)
 .م 8811ألمت الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري، دار الفكر، ية والنهاية، البدا .81
الدكتور بشار عواد : لشمس الدين الذهيب، حتقيق  تاريخ ااسالم ووفياا المشاهير واألعالم .88

 . م0224، 8معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط
مد بن أمحد بن للحافي العالمة مشس الدين حم تاريخ ااسالم ووفياا المشاهيرو األعالم .02

 .م8884، 0عمر عبد السالم تد م ري، دار الكتاب العرمت، ط: عثمان الذهيب، حتقيق
 .م8888لفؤاد سيزكني، طبعة جامعة اإلمام سعود، تاريخ التراث العربي الحديث،  .08
لإلمام حممد بن إمساعيل البعاري، حبواشي حممود خليل، طبعة دائرة املعارف  التاريخ الكبير .00

 .س.، حيدر آباد، الدكن، بالعثمانية
مصطفى عبد : للحافي أمت بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، حتقيق تاريخ بغداد وذيوله .04

 .ه8381، 8القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، بريوت، : للحافي املؤرخ ابن عساكر، حتقيق تاريخ دمشق .03

 .م 8885
الدكتور أمحد حممد نور سيف، مركيز البحث : برواية الدوري، حتقيق– بن معين تاريخ يحيى .05

 . م8818، 8العلمي وأحياء الراث اإلسالمي، مكة املكرمة، ط
الدكتور أمحد حممد نور سيف، : رواية عثمان بن سعيد الدارمي، حتقيق– تاريخ يحيى بن معين .01

 .س.دار املأمون للراث، دمشق، ب: ط
أبو قتيبة نظر حممد : جلالل الدين السيوطي، حتقيق في شرح تقريب النواوي، تدريب الراوي  .01

 .الفاريامت، دار طيبة، ب،س
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 .م8881، 8لإلمام الذهيب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط تذكرة الحفاظ .01
اكرام . د: للحافي أمحد بن على بن حجر، حتقيق  تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة .08

 .م8881، 8احلق، دار البشائر، بريوت، ط اهلل امداد
ألمت الوليد سليمان بن خلف  التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح .42

 .م8811، 8أبو لبابة حسني، دار اللواء، الرياض، ط. د: الباجي، حتقيق 
ن ، البتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المعروف بطبقاا المدلسين .48

 .م8814، 8عاصم بن عبداهلل القريويت، مكتبة املنار، عمان، ط. دحجر، 
حممد عوامة، دار الرشيد، : للحافي أمحد بن على بن حجر العسقالين، حتقيق تقريب التهذيب .40

 .م8811، 8سوريا، ط
ألمت زكريا حميي الدين حي  التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث،  .44

 .م 8815، 8حممد عثمان اخلشت، دار الكتاب العرمت، بريوت، ط: رف النووي، حتقيق بن ش
، ألمت الفضل أمحد بن علي بن حممد بن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .43

 .م8818، 8أمحد بن حجر العسقالين، دار الكتب العلمية، ط
طالس للدراسات ، س كينة الشهامت: حتقيق، لعطيب البغدادي، لتلخيص المتشابه في الرسم .45

 .م 8815، 8ط، والرمجة والنشر، دمشق
حممد مصطفى األعظمي، مكتبة الكوثر، املريع، . د: ملسلم بن حجاج القشريي، احملقق ،التمييز .41

 .081هـ، ص 8382،  4مملكة العربية السعودية، ط
كائنة يف اهلند، حيدرآباد للحافي ابن حجر، ةلس دائرة املعارف النظامية ال تهذيب التهذيب .41

 .هـ8401دكن، 
بشار عواد معروف، مؤسسة /د: حتقيق  للحافي امليزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال .41

 .هـ8812، 8الرسالة، بريوت، ط
أبو عبد : حملمد بن إمساعيل األمري الصنعاين، حتقيق توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار،  .48

 .م8881، 8، دار الكتب العلمية، بريوت، طالرمحن صالح بن حممد بن عويضة
لإلمام ابن حبان، دار الكتب العلمية، بريوت، طبعة مصورة عن طبعة دائرة املعارف  الرقاا .32

 .هـ8814، 8العثمانية حيدرآباد، دكن اهلند، ط
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زين الدين عبد الرمحن بن ، في شرح خمسين حديرا من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم .38
، مؤسسة الرسالة، إبراهيم باجس -شعيب األرناؤوط : احملقق، احلنبلي ن احلسنأمحد بن رجب ب

 .م0228، 1ط، بريوت
: ألمت بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، حتقيق الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع،  .30
 .س.حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض، ب. د
لعثمانية، حبيدرآباد الدكن، اهلند، دار إحياء الراث طبعة ةلس دائرة املعارف االجرح والتعديل،  .34

 .م 8850العرمت، بريوت، 
إلمت عمر علي بن عبد اهلل بن شديد الصياح جهود المحدثين في بيا  علل الحديث،  .33

 .املطريي، ةمع امللأ فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة، ب،س
نعــيم أمحــد بــن عبــداهلل األصــفهاين، دار الســعادة،  للحــافي أمت حليااة األولياااء وطبقاااا األصاافياء .35

 .م8813مصر، 
إلبــراهيم علــي آل كليــب، مكتبــة العبيكــان، الرجااال السااتة الااذين تاادور علاايهم أسااانيد الحااديث  .31

 .م0228، 8الرياض، ط
لألمـام أمت  "الهداية واارشااد فاي معرفاة أهال الرقاة والساداد"رجال صحيح البخاري المسمي  .31

عبـد اهلل الليثـي، دار املعرفـة، بـريوت، : مد بـن احلسـني البعـاري الكالبـاذي حتقيـق النصر أمحد بن حم
 .هـ8321، 8ط
عبـــد اهلل : لإلمــام أمت بكــر أمحــد بـــن علــي بــن منجويـــه األصــبهاين، حتقيــق  رجااال صااحيح مسااالم .31

 .هـ8321، 8الليثي، دار املعرفة، بريوت، ط
حممـد : حملمـد بـن جعفـر الكتـاين، حتقيـق  الرسالة المستطرفة لبيا  مشهور كتب السانة المشارفة .38

 .م0222، 1املنتصر اليزميزمي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط
، حملمد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، وشيء من فقهها وفوائدها السلسة الصحيحة .52

 .م0220-م8885الرياض، 
مد ناصر الدين األلباين، حمل سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيف في األمة، .58

 . م8880، 8مكتبة املعارف، الرياض، ط
، 4حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، طلإلمام البيهقي،  السنن الكبرى .50

 .م 0224
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دار إحياء الكتب الشيخ حممد فواد عبد الباقي، : لإلمام ابن ماجه القيزويين، حتقيق  السنن .54
 . ، القاهرة، ب سالعربية

حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، : لإلمام أمت داود السجستاين، حتقيق  لسننا .53
 .، ب سبريوت -صيدا 

حسني سليم أسد الداراين، دار املغين : لإلمام عبداهلل بن عبد الرمحن الدارمي، حتقيق  السنن .55
 .م 0222، 8للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط

شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد : م علي بن عمر الدارقطين، حتقيق لإلما السنن .51
 .م 0223، 8اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي : لإلمام حممد بن عيسى الرمذي، حتقيق  السنن .51
 .م 8815، 0امت احلليب، مصر، طوإبراهيم عطوة عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى الب

، 8حبيب الرمحن األعظمي، الدار السلفية، اهلند، ط :للحافي سعيد بن منصور، حتقيق  السنن .51
 .م8810

موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، : ، حتقيق سؤاالا ابن أبي شيبة لإلمام علي بن المديني .58
 .هـ 8323، 8م، ط8880، 8مكتبة املعارف، الرياض، ط

: أمحد حممد نور سيف، دار النشر: حتقيق ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين، سؤاالا  .12
 .م8811، 8مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط

سؤاالا أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد لإلمام يحيى بن معين في الجرح والتعديل وعلل  .18
 .م0221، 8ثة، طأبو عمر حممد بن علي األزهري، مكتبة الفاروق احلدي: حتقيق الحديث،

سؤاالا أبي بكر األثرم لإلمام أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل في الجرح والتعديل  .10
 .م0223عامر حسن صربي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، : ، حتقيقوعلل الحديث

الدكتور زياد : ، حتقيق سؤاالا أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم .14
 .هـ8383صور، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، حممد من

حممد علي العمري، طبعة اجلامعة اإلسالمية : ، حتقيق سؤاالا اآلجري ألبي داود السجستاني .13
 .هـ 8488، 8باملدينة املنورة، ط

: ، حتقيقسؤاالا البرقاني لإلمام أبي حسن الدارقطني في الجرح والتعديل وعلل الحديث .15
 .هـ 8323:  8، طالهور، باكستانمد أمحد القشقري، مكتبة مجيلي، عبد الرحيم حم
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فريق من : ، حتقيقسؤاالا السُّلِميِّ لإلمام الدارقطني في الجرح والتعديل وعلل الحديث .11
 .هـ8301، 8الباحثني، ط

سؤاالا حمزة بن يوسف السهمي لإلمام أبي الحسن الدارقطني في الجرح والتعديل وعلل  .11
 .ه8323:  8موفق بن عبد اهلل، مكتبة املعارف، الرياض، ط: ، حتقيق الحديث

البي عبداهلل ( مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرجال)سؤاالا مسعود بن علي السِّجزي  .11
موفق بن عبد اهلل بن القادر، طبعة دار الغرب اإلسالمي، بريوت، : ، حتقيقالحاكم النيسابوري

 .م8811، 8ط
ي العالمة مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، مؤسسة ، للحافسير أعالم النبالء .18

 .م8815، 4الرسالة، بريوت، ط
، للمؤرخ الفقيه األديب أىب الفالح عبد احلّى بن العماد شذراا الذهب فى أخبار من ذهب .12

دار ابن كثري، دمشق وبريوت، حممود األرنؤوط، طبعة مكتبة دار الكتب العلمية، : احلنبلى، حتقيق 
 .م 8811، 8ط
عبد اللطيف : ألمت الفضل زين الدين العراقي، حتقيق ألفية العراقي،  -شرح التبصرة والتذكرة .18

 .م 0220، 8ماهر ياسني فحل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -اهلميم 
الدكتور مهام : ، ليزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، حتقيق شرح علل الترمذي .10

 .م8811، 8يد، مكتبة املنار، اليزرقاء، األردن، طعبد الرحيم سع
خمتار أمحد الندوي، صاحب : ، لإلمام أمت بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق شعب اايما  .14

الدار السلفية ببومباي، اهلند، مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، 
 .م 8،0224ط
الشيخ شعيب : ن بلبان، لألمري عالء الدين الفارسي، حتقيق برتيب اب صحيح ابن حبا  .13

 .م8884، 0األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
مصطفى األعظمي، املكتب /د: للحافي حممد بن إسحاق بن خيزمية، حتقيق  صحيح ابن خزيمة .15

 .م0224، 4اإلسالمي، بريوت، ط
 هـ 8381، 8م، الرياض،طلإلمام حممد بن إمساعيل البعاري، دارالسال صحيح البخاري .11
حممد فؤاد عبد الشيخ حممد فواد عبدالباقي، : لإلمام مسلم بن احلجاج، حتقيق  صحيح مسلم .11

 .س.الباقي، دار إحياء الراث العرمت، بريوت، ب
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حممــد إبــراهيم زايــد، طبعــة : ، لإلمــام احلــافي حممـد بــن إمساعيــل البعــاري، حتقيــق الضااعفاء الصااغير .11
 .دار املعرفة، بريوت

عبد املعطى أمني قلعجي، دار الكتب /د: لإلمام أمت جعفر العقيلي، حتقيق  الضعفاء الكبير .18
 .م8813، 8العلمية، بريوت، ط

عبد اهلل القاضي، دار الكتب العلمية، بريوت، : لإلمام الدارقطين، حتقيق  الضعفاء والمتروكو  .12
 .م8321، 8ط
حممــود إبــراهيم زايــد،  :يب النســائي، حتقيــق ألمت عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــع الضااعفاء والمتروكااو ، .18

 .هـ8481، 8دار الوعي، حلب، ط
عبـد اهلل القاضـي، دار الكتـب : ، ألمت الفرج عبد الرمحن ابـن اجلـوزي، حتقيـق الضعفاء والمتروكين .10

 . هـ 8321، 8العلمية، بريوت، ط
ار الثقافـــة والــــدار فـــاروق محــــادة، د: ، ألمت نعـــيم أمحــــد بـــن عبـــد اهلل األصــــبهاين، حتقيـــق الضاااعفاء .14

 . هـ 8325، 8البيضاء، ط
، لشـــــمس الـــــدين حممـــــد ابـــــن عبـــــد الرمحـــــان الســـــعاوي، الضاااااوء الالماااااع ألهااااال القااااار  التاساااااع .13

 .منشورات دار مكتبة احلياة بريوت لبنان:ط
منشـورات  ، لإلمام احلافي الشيخ جالل الدين عبدالرمحان بن أىب بكر السيوطى،طبقاا الحفاظ .15

 .س.بريوت، بدار مكتبة احلياة، 
حممـــد حامـــد الفقـــي، طبعـــة دار املعرفـــة، : ألمت احلســـني ابـــن أمت يعلـــى، حتقيـــق  طبقااااا الحنابلاااة، .11

 .س.بريوت، ب
لعبــد القــادر بــن أمت الوفـــاء  طبقاااا الحنفيااة المساامي الجاااواهر المضااية فااي طبقاااا الحنفياااة، .11

 .حممد بن أمت الوفاء القرشي، طبعة مري حممد كتب خانه، كراتشي
الدكتور حممـود حممـد الطنـاحي والـدكتور : ، لتاج الدين السبكى، حتقيق شافعية الكبرىطبقاا ال .11

 .ه 8324، 0عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشر، ط
دار البشــائر ، بــريوت، حميـي الــدين علــي جنيـب: احملقــق، البــن الصـالح، طبقااا الفقهاااء الشااافعية .18

 .م8880، 8، طاإلسالمية
زيـاد : ، حتقيـق (القسـم املـتمم لتـابعي أهـل املدينـة ومـن بعـدهم)حملمد بـن سـعد ، الطبقاا الكبرى .82

 .ه8321، 0حممد منصور، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط
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حممـــد عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، : ، لــــمحمد بـــن ســـعد، حتقيـــق الطبقااااا الكبااارى .88
 .م 8882، 8بريوت، ط

عبـد الغفـار سـليمان . د: ، لإلمام أمت الشيخ، حتقيقواردين عليهاطبقاا المحدثين بأصبها  وال .80
 .م8818، 8البنداري وسيد كسروي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 .م8884سهيل زكار، طبعة دار الفكر، بريوت، :، خلليفة بن خياط، حتقيق الطبقاا .84
الشـيخ حممـد السـعيد : يـق ، لإلمام أمت عبد اهلل حممد بن حممد الـذهيب، حتقالعبر في خبر من غبر .83

 .بن بسيوين زغلول، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت
، 8دار الضياء، طنطا، ط، ألمت سفيان مصطفي باجو، العلة وأجناسها عند المحدثين .85

 .م0225
صـــبحي الســـامرائي وأبـــو املعـــاطي النـــوري : ، ألمت طالـــب القاضـــي، حتقيـــق علااال الترماااذي الكبيااار .81

 .هـ8328مكتبة النهضة العربية، بريوت،  عة عام الكتب، وحممود حممد الصعيدي، طب
ســعد بــن عبــد اهلل / فريــق مــن البــاحثني بإشــراف وعنايــة د: حتقيــق، البــن أمت حــا  علاال الحااديث، .81

  .م 0221، 8خالد بن عبد الرمحن اجلريسي، مطابع احلميضي، ط/ احلميد و د
حمفـــوا : ن عمـــر الـــدارقطين، حتقيـــق ألمت احلســـن علـــي بـــالعلااال الاااواردة فاااي األحادياااث النبوياااة،  .81

،  8، طبعــة دار طيبــة، الريــاض، ط(اجمللــدات مــن األول، إىل احلــادي عشــر)الــرمحن زيــن اهلل الســلفي 
، (اجمللــدات مــن الثــاين عشــر، إىل اخلــامس عشــر)و حممــد بــن صــا  بــن حممــد الدباســي . م 8815

 .هـ 8301، 8طبعة دار ابن اجلوزي، الدمام، ط
أبـو عمـر حممـد بـن علـى : ، لإلمام علـى بـن املـديىن، روايـة ابـن الـرب اء، حتقيـق لرجالالعلل ومعرفة ا .88

 .م0221، 8األزهرل، الفاروق احلديثة، القاهرة، ط
، لــــعبد  الســـالم حممـــد علـــوش، دار ابـــن حـــيزم، علااام زوائاااد الحاااديث دراساااة ومااانهج ومصااان فاا .822

 .هـ8385، 8بريوت، ط
، 85دار العلــــم للماليــــني، بــــريوت، ط  ا ،للــــدكتور صــــبحي الصــــ علااااوم الحااااديث ومصااااطلحه .828

 .م 8813
دار إحيـــاء الـــراث العـــرمت، للعالمـــة بـــدر الـــدين العيـــين،  عمااادة القااااري شااارح صاااحيح البخااااري، .820

 .س.بريوت، ب
 .هـ8458 ،8ن اجليزري، مكتبة ابن تيمية، طلشمس الدين اب غاية النهاية في طبقاا القراء، .824
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اإلمــــام أمت عبــــد اهلل حممــــد بــــن إســــحق بــــن منــــده ، للشــــيخ فااااتح الباااااب فااااي الكنااااى واأللقاااااب .823
 .م8881أبو قتيبة نظر حممد الفاريامت، مكتبة الكوثر، الرياض، : األصبهاين، حتقيق 

ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، دار املعرفة، بريوت،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، .825
 .هـ8418

بـن حجـر العسـقالين، دار املعرفـة، ، للحـافي أمحـد بـن علـي افتح البااري شارح صاحيح البخااري .821
 .هـ 8418بريوت، 

علي حسني علي، : لشمس الدين السعاوي، حتقيق فتح المغيث بشرح الفية الحديث،  .821
 .م0224، 8مكتبة السنة، مصر، ط

مشهور بن حسن بن حممود بن سلمان، دار األندلس، : البن قيم اجلوزية، حتقيق الفروسية،  .821
 .م8884، 8حائل، ط -السعودية

الشــيخ عبــد : ، حملمــد بــن علــى الشــوكاين، حتقيــق الفوائااد المجموعااة فااي األحاديااث الموضااوعة .828
 .م8811، 4الرمحان املعلمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

مكتب حتقيق الراث يف مؤسسة الرسالة : جملد الدين الفريوزآبادي، حتقيق القاموس المحيو، .882
 .م 0225، 1ة، بريوت، طبإشراف حممد نعيم العرقس وسي، مؤسسة الرسال

، 8لعادل بن عبد الشكور بن عباس اليزرقي، دار احملدث، طقواعد العلل وقرائن الترجيح،  .888
 .هـ 8305

حممد عوامة :  للحافي الذهيب، حتقيق  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .880
 .م 8880، 8مؤسسة علوم القرآن جدة،ط أمحد حممد منر اخلطيب،

عادل أمحد عبد املوجود وعلي : لإلمام عبداهلل بن عدي، حتقيق  عفاء الرجالالكامل في ض .884
 .م8881، 8حممد معوض وعبد الفتاح أبو سنة، الكتب العلمية، بريوت، ط

 أمت بكـــر الشـــيباين، ومعـــه ظـــالل اجلنـــه يف  ـــريج الســـنة،ابـــن أمت عاصـــم ، للحـــافي كتااااب السااانة .883
 .هـ 8384، 8إلسالمي، بريوت، طللشيخ حممد ناصر الدين األلباين، املكتب ا

 .م8838للشيخ إمساعيل باشا، مكتبة املثىن بغداد ، كشف الظنو  .885
أبــــو قتيبــــة نظــــر حممــــد الفريــــامت، دار ابــــن حــــيزم، : ، ألمت بشــــر الــــدوالمت، حتقيــــقالكنااااي واألسااااماء .881

 .م0222بريوت، 
الكيال، للشيخ زين الدين ابن  الكواكب النيراا في معرفة من اختلو من الرواة الرقاا .881

 .م8818، 8الشيخ عبد القيوم عبد رب النيب، دار املامون للراث، دمشق وبريوت، ط: حتقيق 
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مد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى حمل لسا  العرب .881
 .هـ 8383، 4، طبريوت ،دار صادر، اإلفريقى

عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة، دار البشــــائر : قيــــق، للحــــافي إبــــن حجــــر العســــقالين، حتلسااااا  المياااازا  .888
 .م 0220، 8اإلسالمية، ط

: ، للحــافي حممــد بــن حبــان البســيت، حتقيــق المجااروحين ماان المحاادثين والضااعفاء و المتااركين .802
 .هـ8481، 8حممود إبراهيم زايد، دار املعرفة، بريوت، ط

: بســيت، حتقيــق ، للحــافي حممــد بــن حبــان الالمجااروحين ماان المحاادثين والضااعفاء و المتااركين .808
 .م0222، 8محدي عبد اجمليد السلفي، دار السميعي، الرياض، ط

، للحـافي اهليثمـي، مجمع البحرين في زوائد المعجمين، المعجام األوساو، والمعجام الصاغير .800
 .م8880، 8عبد القدوس بن حممد نذير، مكتبة الرشد، الرياض، ط: حتقيق
لــــدين القدســــي، مكتبــــة القدســــي، القــــاهرة، حســـام ا، للهيثمــــي، مجمااااع الزوائااااد ومنبااااع الفوائااااد .804

 .م 8883
ةمــع امللــأ  عبــد الــرمحن بــن حممـد بــن قاســم،: ابــن تيميــة، حتقيـق  تقــي الــدين، لمجماوو الفتاااوي .803

 .م8885فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، 
: ، لعمر بن رسالن البلقيين، حتقيق محاسن االصطالح المطبوو بحاشية مقدمة ابن الصالح .805
 .م 8813عائشة عبد الرمحن، دار الكتب املصرية، القاهرة، . د
شكر اهلل نعمة اهلل قوجاين، مؤسسة الرسالة، بريوت، : حتقيق المراسيل البن أبي حاتم،  .801
 .م8481، 8ط
، 8أمين بن عارف الدمشقي، دار املعرفة، بريوت، ط: ألمت عوانة، حتقيق  المستخرج .801

 .م8881
، لإلمــام أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل النيســابوري،  ي الحااديثالمسااتدرا علااى الصااحيحين فاا .801

 .م8882، 8مصطفي عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: حتقيق 
، 8مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، طللحاكم النيسابوري،  المستدرا .808

 .م8882
حســني : بــن علــى بــن املثــىن التميمــي، حتقيــق ، لإلمــام احلــافي أمحــد مسااند أبااي يعلااى الموصاالي .842

 .م8813، 0سليم أسد، دار املأمون للراث، ط
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حسن سليم أسد، دار السقا، دمشق، : لإلمام عبد اهلل بن زبري، حتقيق  مسند الحميدي .848
 .م 8881، 8سوريا، ط

ت، محدي عبداجمليد السلفي، مؤسسة الرسالة بريو : لإلمام الطرباين، حتقيق  مسند الشاميين .840
 .م8813، 8ط
محدي عبداجمليد السلفي، مؤسسة : للشيخ حممد بن سالمة القضاعي، حتقيق  مسند الشهاب .844

 .م8811، 0الرسالة، بريوت، ط
الدكتور حممد بن عبد احملسن الركي، دار هجر، : لإلمام أمت داود الطيالسي، حتقيق  المسند .843

 .م 8888، 8مصر، ط
دار املأمون للراث، دمشق، حسني سليم أسد، : يق لإلمام أمت يعلى املوصلي، حتق المسند .845
 .م8813، 8ط
شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، حتت : لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق  المسند .841

 .م 0228، 8د عبد اهلل بن عبد احملسن الركي، مؤسسة الرسالة، ط: إشراف 
فوا الرمحن زين اهلل، مكتبة حم: للحافي أمت سعيد اهليثم بن الكليب الشاشي، حتقيق  المسند .841

 .هـ8382، 8العلوم واحلكم، املدينة الطيبة، ط
مــرزوق علـي إبــراهيم، دار : ألمت حـا  حممــد بـن حبــان البسـيت، حتقيـق  مشااهير علماااء األمصاار، .841

 .م8888، 8الوفاء، املنصورة، ط
مكتبة  كمال يوسف احلوت،: لإلمام ابن أمت شيبة، حتقيق  المصنف في األحاديث واآلثار .848

 .م8328، 8الرشد، الرياض، ط
اجمللس العلمي، اهلند، حبيب الرمحن األعظمي، : لإلمام عبد الرزاق بن مهام، حتقيق  المصنف .832
 .م8324، 0ط
الشيخ طارق بن عوض اهلل والشيخ عبداحملسن بن : لإلمام الطرباين، حتقيق  المعجم األوسو، .838

 .هـ8385إبراهيم، دار احلرمني، القاهرة، 
دار صـادر، ، ليـاقوت بـن عبـد اهلل احلمـول الرومـى البغـدادل، دار الفكـر، بـريوت، البلادا معجم  .830

 .م 8885، 0بريوت، ط
حممـد شـكور حممـود احلـاج امريـر، املكتـب اإلسـالمي :، للحـافي الطـرباين، حتقيـق المعجم الصاغير .834

 . هـ 8325، 8دار عمار، بريوت وعمان، ط
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محدي عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية، : ق لإلمام الطرباين، حتقي المعجم الكبير، .833
 .م8883، 0القاهرة، ط

، عمـــر رضـــا كّحالـــة، مكتبـــة املثـــين، دار إحيـــاء معجااام الماااؤلفين تاااراجم مكصااان في الكتاااب العربياااة .835
 .س.الراث العرمت، بريوت، ب

الشيخ عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار ابن : للحافي ابن األعرامت، حتقيق  المعجم .831
 .م8881، 8اجلوزي، الدمام، ط

عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، : حتقيق معجم مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس الرازي،  .831
 .م8818

لإلمام العجلي برتيب اإلمامان اهليثمي والسبكي، مكتبة الدار، املدينة الطيبة،  معرفة الرقاا، .831
 .م8815، 8ط
عــادل بــن يوســف العــيزازي، دار الــوطن : ين، حتقيــق للحــافي أمت نعــيم األصــبها معرفااة الصااحابة، .838

 .م8881الرياض، 
السيد معظم حسني، دار الكتب العلمية : ألمت عبد اهلل احلاكم، حتقيق معرفة علوم الحديث،  .852
 .م8811، 0بريوت، ط –
أكـرم ضـياء العمـري، : ليعقـوب بـن سـفيان بـن جـوان الفارسـي الفسـوي، حتقيـق المعرفة والتااريخ  .858

 .م 8818، 0الة، بريوت، طمؤسسة الرس
، نــور الـدين عــر: ن الــذهيب، حتقيـق ، ألمت عبـد اهلل حممــد بـن أمحــد بـن عثمـاالمغناي فااي الضاعفاء .850

 .بت
نــور : حتقيــق املعــروف بــابن الصــالح،  عثمــان بــن عبــد الــرمحنلتقــي الــدين مقدمااة اباان الصااالح،  .854

 .م8811 ،8ط، بريوت، دار الفكر املعاصرو  دار الفكر سوريا .الدين عر
البـن زريـق،  من تكلام فياه الادارقطني فاي كتااب السانن مان الضاعفاء والمتاروكين والمجهاولين .853

، 8أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية بدولـة قطـر، ط: حتقيق 
 .م 0221

مـــد عبـــد حم: ، ألمت الفـــرج عبـــد الـــرمحن ابـــن اجلـــوزي، حتقيـــق المناااتظم فاااي تااااريخ األمااام والملاااوا .855
 .م 8880، 8القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

للدكتور كيالين حممد  منهج اامام الدارقطني في كتابه السنن وأثره في اختالف الفقهاء .851
 . م0282، 8خليفة، دار احلمدثني، القاهرة، ط
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دكتور يوسف بن جودة الداودي، لل منهج اامام الدارقطني في نقد الحديث في كتاب العلل .851
 . م0288، 8دار الكتب املصرية، القاهرة، ط

للدكتور عبد اهلل بن حممد حسن  منهج اامام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني .851
 .م8888، 8دمفو، مكتبة الرشد، الرياض، ط

هلل بــن عبــد موفــق بــن عبــد ا: حتقيــق، ألمت احلســن علــي بــن عمــر الــدارقطين، المؤتلااف والمختلااف .858
 .م8811، 8القادر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

عبــد الــرمحن حممــد : جلمــال الــدين عبــد الــرمحن بــن علــي بــن حممــد اجلــوزي، حتقيــقالموضااوعاا،  .812
 .م 8811 -م  8811، 8عثمان، املكتبة السلفية باملدينة املنورة، ط

علـى : بـن عثمـان الـذهيب، حتقيـق ، ألمت عبد اهلل حممـد بـن أمحـد ميزا  ااعتدال في نقد الرجال .818
 .م8814، 8حممد البجاول، دار املعرفة، بريوت، ط

ألمت الفضل أمحد بن علي ابن نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر،  .810
 .هـ8300، 8عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي، مطبعة سفري، الرياض، ط: حجر العسقالين، حتقيق 

بة من كالم شيخ النقاد ذهبي العصر العالمة عبد الرحمن بن يحي النكت الجياد المنتخ .814
 .م 0282، 8ألمت أنس إبراهيم بن سعيد الصبيحي، دار طيبة، الرياض، ط المعلمي اليماني،

ماهر : لربهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، حتقيقالنكت الوفية بما في شرح األلفية،  .813
 .م 0221،  8ياسني الفحل، مكتبة الرشد ناشرون، ط

ربيع بن هادي عمـري املـدخلي، : البن حجر العسقالين، حتقيق  النكت على كتاب ابن الصالح .815
 .م8813، 8عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، ط

بــع بعنايــة وكالــة ، إلمساعيــل باشــا البغــدادل، طالعااارفين أسااماء المااؤلفين وأثااار المصاانفينيااة هد .811
 .م8858تها البهّية إستانبول، سنة املعارف اجللية ىف مطبع

أمحد األرنـاؤوط وتركـي : حتقيق  لصالح الدين بن خليل بن ابيأ الصفدي، الوافي في الوفياا، .811
 .م0222مصطفى، دار إحياء الراث، بريوت، 
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 38  ........................................................................شيوخه

 55 .......................................................................تالميذه 
 58 ............................................العلماء يف بيان أثبت طالبه فيهأقوال  
 58 .................................................................ثناء العلماء له 
 18 ..........................................................................وفاته 
 10 .....................................أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه :راني ال مطلبال

 13 ...............المعلة باالختالف عليه عمرو بن ديناردراسة مروياا  :الراني  المبحث
 ............................................... 15 مروياته من مسند أمت بكر الصديق

 15 (......................................................................8)احلديث 
 ............................................... 15 مروياته من مسند عمر بن اخلطاب

 15 .......................(...............................................0)احلديث 
 18 (......................................................................4)احلديث 
 10 (......................................................................3)احلديث 

 ........................................... 11 بد الرمحن بن عوفمروياته من مسند ع
 13 (......................................................................5)احلديث 

 .................................................. 18 معاذ بن جبلمروياته من مسند 
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 88 ..................(....................................................1)احلديث 
 81 (......................................................................1)احلديث 

 ............................................ 820 أمت أيوب األنصاريمروياته من مسند 
 820 .................(.....................................................1)احلديث 

 ....................................... 825 ذر جندب بن جنادةمروياته من مسند أمت 
 825 (......................................................................8)احلديث 

 ..................................... ................. 821 مروياته من مسند أمت هريرة
 821 (....................................................................82)احلديث 
 880 (....................................................................88)احلديث 
 881 .................(...................................................80)احلديث 
 888 (....................................................................84)احلديث 
 801 (....................................................................83)احلديث 
 808 ................(....................................................85)احلديث 
 845 (....................................................................81)احلديث 
 848 (....................................................................81)احلديث 
 831 ...............(.....................................................81)احلديث 
 813 (....................................................................88)احلديث 
 811 (....................................................................02)احلديث 
 813 ..............(......................................................08)احلديث 

 .............................................. 811 أمت سعيد اخلدريمروياته من مسند 
 811 (....................................................................00)احلديث 

 ................................................ 813 مروياته من مسند عبداهلل بن عمر
 813 (....................................................................04)احلديث 
 811 (....................................................................03)احلديث 
 880 .............(.......................................................05)احلديث 
 888 (....................................................................01)احلديث 
 023 (....................................................................01)احلديث 
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 021 ............(........................................................01)احلديث 
 088 (....................................................................08)احلديث 

 ................................................ 083 املسور بن خمرمةمروياته من مسند 
 083 .............(.......................................................42)احلديث 

 .............................................. 081 اهلل بن عبد جابرمروياته من  مسند 
 081 (....................................................................48)احلديث 
 000 ..............(......................................................40)احلديث 

 .......................................................... 005 جريرمروياته من مسند 
 005 (....................................................................44)احلديث 

 ........................................................ 001 عائشةمروياته من مسند 
 001 (....................................................................43)احلديث 
 048 (....................................................................45)احلديث 
 030 .............(.......................................................41)احلديث 
 033 (....................................................................41)احلديث 

 031 ............................................................مروياته من مسند املقلني
 031 ................(....................................................41)احلديث 
 058 (....................................................................48)احلديث 

 055 ...................باالختالف عليه المعلةمنصور بن المعتمر مروياا : نيالرا فصلال
 051 ...................................منصور بن المعتمراامام  ةترجم : األول مبحثال

 051 ....................................................السيرة الذاتية: المطلب األول 
 051 ....................................................................مسه ونسبها

 051 .........................................................................والدته
 051 ...................................................................علمه ومنيزلته

 051 ........................................................................صفاته
 051 ..........................................................................زهده
 051 ........................................................................عقيدته
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 051 .........................................................................طبقته
 051 ...................................................................عدد مروياته

 051 ........................................................................شيوخه
 010 .......................................................................تالميذه

 011 .............................................أثبت طالبه فيه أقوال العلماء يف بيان
 011 .................................................................ثناء العلماء له

 011 ..........................................................................وفاته
 011 ....................................أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه: الراني  المطلب

 012 ...........باالخالف عليه المعلةمنصور بن المعتمر مروياا دراسة  :المبحث الراني 
 ............................................. 012 مروياته من مسند علي بن أمت طالب

 012 ..(..................................................................32)احلديث 
 012 ( ...................................................................38)احلديث 

 ........................................... 015 لرمحن بن عوفا مروياته من مسند عبد
 015 ( ...................................................................30)احلديث 

 ............................................. 018 اهلل بن مسعود مروياته من مسند عبد
 018 ( ...................................................................34)احلديث 
 085 ( ...................................................................33)احلديث 
 421 ( ...................................................................35)احلديث 
 488 ( ...................................................................31)احلديث 
 485 ( ...................................................................31)احلديث 
 408 ( ...................................................................31)احلديث 
 405 ( ...................................................................38)احلديث 

 .................................................. 401 معاذ بن جبلمروياته من مسند 
 401 ( ...................................................................52)احلديث 

 ............................................ 448 أيوب األنصاريمروياته من مسند أمت 
 448 ( ...................................................................58)احلديث 
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 ............................................. 441 قتادة األنصاريمروياته من مسند أمت 
 441 ( ...................................................................50)احلديث 

 ............................. 435 مسعود عقبة بن عمرو األنصاريمروياته من مسند أمت 
 435 ( ...................................................................54)احلديث 

 ........................................ 452 ذر جندب بن جنادةمروياته من مسند أمت 
 452 ( ...................................................................53)احلديث 
 453 ( ...................................................................55)احلديث 
 451 ( ...................................................................51)احلديث 
 418 ( ...................................................................51)احلديث 

 ................................................ 415 املغرية بن شعبةمروياته من مسند 
 415 ( ....................................................................51)احلديث 

 ...................................................... 418 أمت هريرةمروياته من مسند 
 418 ( ....................................................................58)احلديث 
 410 ( ....................................................................12)احلديث 
 411 ( ....................................................................18)احلديث 
 418 ( ....................................................................10)احلديث 
 410 ( ....................................................................14)احلديث 
 411 ..( ..................................................................13)احلديث 
 488 ( ....................................................................15)احلديث 
 481 ( ....................................................................11)احلديث 
 328 ....( ................................................................11)احلديث 

 ...................................................... 321 ابن عمرمروياته من مسند 
 321 ( ....................................................................11)احلديث 
 328 .....( ...............................................................18)احلديث 
 381 ( ....................................................................12)احلديث 
 308 ( ....................................................................18)احلديث 

 305 ............................................................مروياته من مسند املقلني
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 305 ( ...................................................................10)احلديث 
 340 ( ...................................................................14)احلديث 
 343 .........( ..........................................................13)احلديث 
 332 ( ...................................................................15)احلديث 
 333 ( ...................................................................11)احلديث 
 338 ........( ...........................................................11)احلديث 

 ........................................................ 353 مروياته من مسند عائشة
 353 ( ...................................................................11)احلديث 
 358 .......( ............................................................18)احلديث 
 314 ( ...................................................................12)احلديث 
 315 ( ...................................................................18)احلديث 
 311 ......( .............................................................10)احلديث 
 318 ( ...................................................................14)احلديث 
 313 ( ...................................................................13)احلديث 
 311 .....( ..............................................................15)احلديث 

 .............................................. 314 حفصة بنت عمرمروياته من مسند 
 314 ( ...................................................................11)احلديث 

 ......................................................  311 مروياته من مسند أم سلمة
 311 ( ...................................................................11)احلديث 
 388 ( ...................................................................11)احلديث 

 ....................................................... 385 حديث ميمونةمروياته من 
 385 ( ...................................................................18)احلديث 

 .............................................. 388 حديث سودة بنت زمعةمروياته من 
 388 (....................................................................82)احلديث 
 524 ...........................................................................الخاتمة

 525 .....................................................................الفهارس العامة
 521 ..................................................فهرس تراجم الرواة واألعالم املرمجني



 الدارقطينلإلمام علل كتاب الملعتمر املعلة باالختالف عليهما يف  مرويات اإلمامني عمرو بن دينار ومنصور بن ا                   

 

535 

 

 582 ............................................................واآلثار  هرس األحاديثف
 585 ..............................................................ملصادر واملراجعفهرس ا

 501 ..................................................................فهرس املوضوعات
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